
Název MAS MAS Vyhlídky, z.s.

číslo SCLLD CLLD_16_02_053

Číslo výzvy MAS viz níže

Alokace výzvy MAS viz níže

Alokace výzvy MAS - křížové 

financování X
Pro: Zdržel se:

Přehled hodnocených projektů:

alokace výzvy:

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele
Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016055 Nedomice - chodník podél III/24420 k autobusové zastávce Nedomice obec 40 999 645,00 Kč ANO

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016039
MĚLNÍK, CHODNÍK S PŘECHODEM PRO CHODCE V ULICI 
KOKOŘÍNSKÁ

Mělník obec 27 1 000 000,00 Kč ANO

alokace výzvy:

Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele
Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k 

podpoře (ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady
Základní škola 

Jungmannovy sady Mělník, 
příspěvková organizace

Příspěvková organizace 
zřízená územním 

samosprávným celkem
45 1 266 634,00 Kč ANO

Přílohy: x

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Ing. Eva Šestáková životní prostředí hlasování per rollam

Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl práce a volný čas hlasování per rollam

Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. Pavel Prouza kulturní dědictví hlasování per rollam

Hana Rašáková kulturní dědictví hlasování per rollam

obec Hlavenec - Ing. Smotlachová Jarmila obec hlasování per rollam

obec Kluky - Jana Pecháčková obec hlasování per rollam

Anneliese Beníšková lidé hlasování per rollam

Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis

Místo jednání hlasování per rollam

Seznam účastníků viz. záznam o hlasování

Detail hlasováni o výsledném 

hodnocení

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Datum jednání 

Čas jednání neurčen - hlasování per rollam

Výhrady k podpoře 

(financování) / důvody 

nedoporučení projektu k 

podpoře

x

550/06_16_038/CLLD_16_02_053 - 27.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy IV 2 000 039,46 Kč

535/06_16_075/CLLD_16_02_053 - 28.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy V 1 537 736,36 Kč

Výhrady k podpoře 

(financování) / důvody 

nedoporučení projektu k 

podpoře

x

x



 

ETICKÝ KODEX 
 

550/06_16_038/CLLD_16_02_053 - 27.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Bezpečnost dopravy IV 

číslo projektu název projektu žadatel 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016055 Nedomice - chodník podél III/24420 k autobusové zastávce obec Nedomice 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016039 
MĚLNÍK, CHODNÍK S PŘECHODEM PRO CHODCE V ULICI 

KOKOŘÍNSKÁ 
město Mělník 

 

535/06_16_075/CLLD_16_02_053 - 28.výzva MAS Vyhlídky-IROP-Základní školy V 

číslo projektu název projektu žadatel 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady 
Základní škola Jungmannovy sady 

Mělník, příspěvková organizace 

 

Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě 

výzvy MAS Vyhlídky, z.s. 

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „člen/členka výkonné rady“) žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále 

také „Etický kodex“). 

1. Člen/členka výkonné rady se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu 

s jeho/jejím zájmem osobním; tj. jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv 

zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické 

nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu 

spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch. 

2. Člen/členka výkonné rady nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace 

IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Člen/členka výkonné rady musí zachovat mlčenlivost 

o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení/výběru dozvěděl/a. 

3. V případě, že má člen/členka výkonné rady osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí 

tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení/výběru se v rámci příslušné výzvy nepodílí. 

4. V případech, kdy je člen/členka výkonné rady předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo 

se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah 

rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně Kanceláři MAS Vyhlídky, z.s. a 

nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení/výběru projektu v příslušné výzvě ani nebude 

zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. 

Dary a výhody 

1. Člen/členka výkonné rady nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, 

která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup. 

2. Člen/členka výkonné rady nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, 

ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným 

nepatřičnému vlivu jiných osob. 

3. Člen/členka výkonné rady nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou 

s jeho/její činností. 

4. Při výkonu své činnosti člen/členka výkonné rady neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji 



 
zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě. 

5. Pokud je členu/člence výkonné rady v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji 

a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu. 

 

Já, člen/členka výkonné rady, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto 

Etickém kodexu a Směrnici o střetu zájmů, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které 

jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty. 

 

Podpisová tabulka členů výkonné rady: 

jméno, příjmení podpis 

Anneliese Beníšková  

Obec Hlavenec - Ing. Jarmila Smotlachová  

Obec Kluky – Jana Pecháčková  

Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. 

Pavel Prouza 

 

Hana Rašáková  

Ing. Eva Šestáková  

Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl  

 

 

Datum podpisu:  



Záznam z hlasování Výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s. ve dnech 22. - 24. 2. 2021 per rollam 
 

 

 

Předmětem hlasování bylo schválení/neschválení usnesení jednotlivých bodů programu výkonné 

rady.  Hlasovací mail odeslán dne 22.2. 2021 v 13,45 hod. Lhůta pro hlasování byla stanovena do 24. 

2. 2021 do 14,00 hod. Protokol o hlasování Vyhlídky,z.s. a nahrazuje zápis  a  prezenční listinu. 

Podklady pro hlasování odeslány 18. 2. 2021 

 

Body pro hlasování: 

1) Schválení změny fin. plánu programového rámce IROP, modifikaci 27. výzvy IROP bezpečnost 
dopravy 

2) Souhlas s etickým kodexem, doporučení projektů k realizaci 27. a 28. Výzvy IROP  

3) Souhlas s programem VH, schválení Výroční zprávy, návrhu nominací hodnotitelské komise a 

doplnění člena Dozorčí a monitorovací komise. 
 

Člen  Status hlasování  Datum  Čas 

Anneliese Beníšková Pro všechny body 22. 2. 2021 14,22 

Hana Rašáková Pro všechny body 24. 2. 2021  8,44 

Obec Hlavenec/Ing. Smotlachová Pro všechny body 24. 2. 2021 11,17 

Obec Kluky/Jana Pecháčková Zdržela se    --- --- 

Ing. Eva Šestáková Zdržela se    --- --- 

Spolek pro pivovar v Lobči/ ing. arch. P. Prouza Pro všechny body 22. 2. 2021 15,13 

Zelland,s.r.o./ Ing. R. Frýdl Pro všechny body 23. 2. 2021 10,42 

 

Závěr hlasování per rollam – usnesení Výkonné rady MAS Vyhlídky,z.s. ze dne 24.2. 2021 

1) Výkonná rada schvaluje změnu fin. plánu programového rámce IROP a modifikaci 27. výzvy 
IROP MAS Vyhlídky, Bezpečnost dopravy (Schváleno  pro 5 – proti 0 – zdržel se 2) 

2) Členové výkonné rady vyjadřují souhlas s Etickým kodexem a schvalují předvybrané projekty    
z  27. výzvy a 28. výzvy k realizaci (Schváleno  pro 5 – proti 0 – zdržel se 2) 

3) Výkonná rada souhlasí s programem VH, schvaluje Výroční zprávu MAS Vyhlídky, z.s. a  
návrhu nominací Hodnotitelské komise a doplnění člena Dozorčí a monitorovací 
komise(Schváleno  pro 5 – proti 0 – zdržel se 2) 
 

 

24. 2. 2021 

 

 

 

        Galina Čermáková                                                                               Aneliesse Beníšková 

Vedoucí pracovník pro CLLD                                                                     předsedkyně spolku 
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