
 

 
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

    MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
 
    Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka 
    Tel. číslo: 493 720 546    
     IČO: 25988417   1 

V Sobotce   28.5.2019 

Záznam 
z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů v rámci výzev : 

 9. výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2, 10. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 2 a 
7.výzva-OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II. 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo 
v sídle Společnosti, Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

dne 28.5.2019 od 16:00 hodin 

 

Přítomni: Obec Loukovec     Milan Hanzl 

 ISIS-M o.p.s      Martina Brádlerová 

 Obec Ktová      Jiřina Bobková, DiS. 

 Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. Dita Veselá 

 Turnov Lidem, z.s.      Ing. Zbyněk Miklík 

 Filip Marek      fyzická osoba 

  

Jednání se také zúčastnili pracovníci Kanceláře MAS: Luděk Láska, RNDr. R. Rölc, Ph.D., Ing. V. 

Horáková, P. Patočková  

Části jednání, týkající se hodnocení projektů z IROP se rovněž zúčastnily za Centrum pro regionální 

rozvoj České republiky jako členky kontrolní skupiny Ing. Veronika Landová a Mgr. Michaela 

Majerová. 

Zapisovatel: Petra Patočková 

Ověřovatel zápisu: Jiřina Bobková, DiS. 

Začátek jednání: 16:10 hod. 

Ověření usnášeníschopnosti: VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 6 z 9 

 

 

  
Název subjektu (PO, 

FOP)/Jméno a příjmení (FO) 
Jméno zástupce Zájmová skupina Hlasování Sektor 

1 
Město Dolní Bousov Miroslav Boček 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

NEPŘÍTOMEN   

2 
Obec Loukovec Milan Hanzl 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

3 
Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík 

Podnikání a cestovní 
ruch 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

NEPŘÍTOMEN   

5 Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví PRO soukromý 

6 
Junák - český skaut, středisko 
Štika Turnov, z.s. 

Dita Veselá 
Spolková činnost, 

kultura a sport 
PRO soukromý 

7 
ISIS-M o.p.s. Martina Brádlerová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

PRO soukromý 
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8 
Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

NEPŘÍTOMEN   

9 
Obec Ktová Bc. Jiřina Bobková 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 2 33% 

Soukromý sektor: 4 67% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

6 100% 

 

 

1) Úvod 
 

Jednání Výběrové komise (dále jen VK) uvedl a přítomné členy uvítal ředitel OPS pro Český ráj p. 

Luděk Láska. Vedením dnešního jednání byl předsedou VK Miroslavem Bočkem pověřen RNDr. 

Robert Rölc,  Ph.D. na základě písemného prohlášení  ze dne 21.5. 2019 oboustranně podepsaného.  

R. Rölc shrnul jednotlivé body programu a ve stručnosti zopakoval proces hodnocení. Podklady 

k jednání byly všem členům zaslány e-mailem.  Všichni členové VK byli proškoleni a obdrželi podklady 

pro zpracování a do daného termínu podklady zpracovali.  K podpisu byly všem předány etické 

kodexy. 

Zjištění střetu zájmu – na školení byli členové VK seznámeni se seznamem projektů, vč. jejich 

žadatelů kvůli zjištění střetu zájmu, přítomní byli dále informováni, že člen VK p. Miroslav Boček, 

který by byl dnes ve střetu zájmu vzhledem k podanému projektu Pořízení cisterny na pitnou vodu 

pro JSDH Dolní Bousov Města Dolní Bousov, se dnešního jednání neúčastní.  Další osobou, která by 

byla dnes ve střetu zájmu k podanému projektu Nákup tří osobních automobilů a automobilu 

s plošinou pro terénní služby Spokojeného domova, o.p.s. Bc. Kamila Sedláková se také jednání 

nezúčastní. V případě skutečnosti, že by někdo dodatečně zjistil, že je u některého z hodnocených 

projektů ve střetu zájmu, musela by být tato skutečnost neprodleně nahlášena a do hlasování by 

nesměl zasahovat. Střet zájmu byl po vyjádření všech přítomných vyloučen.  

Na dnešním jednání byli přítomni zástupci Centra pro regionální rozvoj, kteří měli prostor pro 

připomínky.  

 
2) Věcné hodnocení projektů  9. výzvy OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2,  

10. výzvy OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 2  
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Robert Rölc informoval přítomné o postupu hodnocení. Dále zopakoval obecné informace, a to, že 

dnešní zasedání VK ukončuje proces věcného hodnocení, který se musí uskutečnit do 20 PD od 

ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti v rámci IROP.  Termíny jsou dodrženy.   

Následně předal slovo členům VK, kteří připravili podklady pro jednání. Ke každému projektu IROP 

zpracovali podklady dva členové VK. Za konečné přidělení bodů je zodpovědná VK. Výběr projektů 

poté provede Programový výbor na svém nejbližším zasedání.  Na základě seznamu projektů 

(předvýběru) zpracovaného VK vybere projekty určené k realizaci.  Poté, co VK provede hodnocení, 

bude výsledek zapsán do MS2014+ spolu se zápisem. Zápis a prezenční listina bude zveřejněn na 

webu. Součástí zápisu bude u každé výzvy seznam projektů seřazený sestupně podle přiděleného 

počtu bodů.   

 

Bez připomínek. Může být tedy přistoupeno k hlasování.  

 

 

9. výzva IROP – IZS 2 – dva projekty 

Maximální výše CZV na projekt - 1 397 165  Kč, min. hranice 35 bodů 

 

1.projekt – Pořízení cisterny na pitnou vodu pro JSDH Dolní Bousov 

 

2. projekt – Nákup techniky pro JSDH obce Kněžmost 

 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Pořízení cisterny 

na pitnou vodu pro JSDH Dolní Bousov? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Pořízení 

cisterny na pitnou vodu pro JSDH Dolní Bousov.  

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Nákup techniky 

pro JSDH obce Kněžmost? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Nákup 

techniky pro JSDH obce Kněžmost.  
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Oba projekty splnily věcné hodnocení a měly shodný počet bodů.  Při rovnosti bodů rozhoduje 

kritérium 1 Počet zásahů jednotky u požáru, oba projekty zde dostaly 30 bodů, dále rozhoduje čas 

podání. Projekt Pořízení cisterny na pitnou vodu pro JSDH Dolní Bousov byl podán dříve.  

Alokace dostačuje pro oba dva projekty. Programový výbor rozhodne o financování. 

Na základě hodnocení výběrové komise byla sestavena tabulka se seznamem projektů, která bude 

předána Programovému výboru a bude sloužit jako podklad pro výběr projektů: 

 

 
 

Hlasování:  Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě?   

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě.  

 

10. Výzva IROP – Sociální služby 2 – jeden  projekt 

Maximální výše CZV na projekt – 2 600 000 Kč, min. hranice 35 bodů 

 

Nákup tří osobních automobilů a automobilu s plošinou pro terénní služby Spokojeného domova, 

o.p.s.  

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Nákup tří 

osobních automobilů a automobilu s plošinou pro terénní služby Spokojeného domova, o.p.s.? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Nákup tří 

osobních automobilů a automobilu s plošinou pro terénní služby Spokojeného domova, o.p.s.? 

Na základě hodnocení výběrové komise byla sestavena tabulka se seznamem projektů, která bude 

předána Programovému výboru a bude sloužit jako podklad pro výběr projektů: 

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel

Datum 

prvního 

podání

CZV 

projektu

Příspěvek 

EU

Bodové 

hodnocení

Výsledek věcného 

hodnocení

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011424

Pořízení cisterny na 

pitnou vodu pro JSDH 

Dolní Bousov

Město 

Dolní 

Bousov

15.04.2019  

17:21:36 625570 594291,5 70

žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011435

Nákup techniky pro 

JSDH obce Kněžmost

Obec 

Kněžmost

17.04.2019  

13:30:18 464600 441370 70

žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 9.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2

Číslo výzvy MAS: 097/06_16_076/CLLD_16_01_083

Alokace výzvy MAS: 1 397 165 Kč
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Paní Landová a paní Majerová z Centra pro regionální rozvoj opustily jednání. 

 
3) Věcné hodnocení projektů  7. výzvy OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II. 

 

Robert Rölc informoval přítomné o postupu hodnocení. Dále zopakoval obecné informace, a to, že 

dnešní zasedání VK ukončuje proces věcného hodnocení, který se musí uskutečnit do 35 PD od 

ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti v rámci OPZ.  Termíny jsou dodrženy.   

Jeden projekt hodnotí vždy jeden hodnotitel a osoba s odborností v oboru doporučená z MPSV. 

Podpůrné hodnocení od osoby s odborností v oboru je pouze pomůcka pro rozhodování komise. 

Hodnotitel i expert přidělili různý počet bodů, rozhodující je počet bodů hodnotitele a za konečné 

přidělení bodů je VK zodpovědná.  

Aby žádost uspěla ve věcném hodnocení, musí obdržet alespoň 50 bodů z celkového počtu 100 bodů, 

a zároveň všechny hlavní otázky ze všech oblastí musí být hodnoceny deskriptory 1 – 3. Pokud bude 

alespoň jedna hlavní otázka hodnocena deskriptorem 4, tak i když žádost získá 50 nebo i více bodů, 

pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení.  

7. Výzva  OPZ – Zaměstnanost II – jeden projekt 

Maximální výše CZV na projekt – 1 750 000 Kč, min. hranice 50 bodů 

Lepší šance pro trh práce 

Robert Rölc předal slovo hodnotiteli, který zpracoval podklady pro hodnocení. Projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení. Alokace dostačuje. Pořadí nestanovujeme.  Programový výbor 

rozhodne o financování.  

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Lepší šance pro 

trh práce? 

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel

Datum 

prvního 

podání

CZV 

projektu

Příspěvek 

EU

Bodové 

hodnoce

ní

Výsledek věcného 

hodnocení

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011437

Nákup tří osobních automobilů a 

automobilu s plošinou pro terénní 

služby Spokojeného domova, o. p.s.

Spokojený 

domov, 

o.p.s.

17.04.2019  

14:26:49 1407000 1336650 40

žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 10.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 2

Číslo výzvy MAS: 198/06_16_072/CLLD_16_01_083

Alokace výzvy MAS: 5 263 158 Kč
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Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu Lepší šance 

pro trh práce.  

 

 

 

4) Ostatní + diskuze 

 

Robert Rölc členy VK na závěr informoval o současném stavu výzev, plánu vyhlašování výzev na další 

období, o vyhlášené výzvě v rámci  PRV a stavu realizace evaluace SCLLD.  

 

 
5) Závěr 

Pracovník MAS Robert Rölc poděkoval všem přítomným za jejich práci na hodnocení projektů a čas 

věnovaný dnešnímu jednání. 

 

Ověřovatelem dnešního zápisu byla jmenována  p. Jiřina Bobková, DiS. 

 

Konec jednání: 17:20 hodin 

Zapsala: Petra Patočková 

Ověřila: Jiřina Bobková, DiS. 

Registrační číslo projektu
Název 

projektu CZ
Žadatel

Datum 

prvního 

podání

CZV 

projektu

Příspěvek 

EU

Bodové 

hodnocení

Výsledek věcného 

hodnocení

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011769

Lepší šance 

pro trh 

prácec

Pomocné 

ruce, z.s.

08.04.2019  

8:52:30 1749325 1486926 71,25

žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 7.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II.

Číslo výzvy MAS: 819/03_16_047/CLLD_16_01_083

Alokace výzvy MAS: 3 500 000 Kč
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