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V Sobotce   13.11.2018 

Záznam 
z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů 5. výzvy-OPZ-Prorodinná opatření II.  

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 
které se uskutečnilo 

v sídle Společnosti, Předměstská 286, 507 43  Sobotka 

dne 13.11.2018 od 16:00 hodin 

 
Přítomni: Miroslav Boček   Město Dolní Bousov 

 Marie Drašnarová   fyzická osoba 

 Jiřina Bobková, DiS.   Obec Ktová 

 Dana Bartoňová   fyzická osoba 

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

 Filip Marek    fyzická osoba 

  

   

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

Z. Svobodová, P. Patočková  

Zapisovatel: Petra Patočková 

Ověřovatel zápisu: Miroslav Boček 

Začátek jednání: 16:10 hod. 

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

 

 
 

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% 

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO) Jméno zástupce Zájmová skupina
kód zájmové skupiny 

(počet 1,2,3, …)
Hlasování Sektor

1 Město Dolní Bousov Miroslav Boček Místní rozvoj 1 PRO veřejný

2 Obec Loukovec Milan Hanzl Místní rozvoj NEPŘÍTOMEN

3 Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík Podnikání a cestovní ruch NEPŘÍTOMEN

4 Dana Bartoňová Dana Bartoňová Zdravotnictví, sociální věci 5 PRO soukromý

5 Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví 3 PRO soukromý

6 Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. Dita Veselá Spolková činnost, kultura a sport 2 PRO soukromý

7 Marie Drašnarová Marie Drašnarová Spolková činnost, kultura a sport 2 PRO soukromý

8 Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková Zdravotnictví, sociální věci NEPŘÍTOMEN

9 Obec Ktová Bc. Jiřina Bobková Místní rozvoj 1 PRO veřejný
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1) Úvod 
 

Jednání Výběrové komise (dále jen VK) uvedl a přítomné členy uvítal Robert Rölc. Úvodem obeznámil 

přítomné o změně zastupující osoby člena VK. Obec Loukovec bude na základě změny na pozici 

starosty místo p. Patočky zastupovat p. Milan Hanzl. 

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

k jednání – tisková verze žádosti a hodnocení hodnotitelů p. Drašnarové a p. Bočka byly všem členům 

zaslány předem k prostudování.  

Zjištění střetu zájmu – přítomní byli informováni, že nikdo z přítomných nebude hlasovat o svém 

projektu, ani o konkurenčním v dané výzvě v případě skutečnosti, že by někdo dodatečně zjistil, že je 

v hodnocení u některého z hodnocených projektů ve střetu zájmu. Tato skutečnost by musela být 

neprodleně nahlášena a do hlasování by nesměl zasahovat. Střet zájmu byl po vyjádření všech 

přítomných vyloučen.  

K podpisu všem členům byly předány etické kodexy.  

 
2) Věcné hodnocení projektů 5.výzvy OPS pro Český ráj – OPZ – Prorodinná 

opatření II. 
 
Každý projekt hodnotil vždy hodnotitel a osoba s odborností v oboru doporučená z MPSV.  

Oba projekty byly ohodnoceny shodným počtem bodů od hodnotitele i experta. Za konečné přidělení 

bodů je zodpovědná VK.  

 

Robert Rölc informoval přítomné, že aby žádost splnila věcné hodnocení, musí získat min. 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 min. 50 nebo i více bodů, pak tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

 

Má někdo z přítomných nějaké dotazy k dnešnímu jednání? Nejsou. 

 

Může být tedy přistoupené k hlasování.  

Do výzvy byly podány 2 projekty a oba prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti: 

1. projekt – Pořádání příměstských táborů se zaměřením na zaměstnané rodiče 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Pořádání příměstských táborů se zaměřením na zaměstnané rodiče? 
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Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se:  

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

počet bodů projektu Pořádání příměstských táborů se zaměřením na zaměstnané rodiče.  

 

2. projekt - Dětská skupina Náruč 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Dětská skupina Náruč? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

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

počet bodů projektu Dětská skupina Náruč.  

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 č. 5 OPS pro 

Český ráj – OPZ – Prorodinná opatření II.? 

Výběrová komise schvaluje tabulku – pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 5  

MAS OPZ  - Prorodinná opatření II.  tak, jak je uvedeno.  

Kontrolní listy byly vytištěny a podepsány všemi hodnotiteli. 

Výsledek věcného hodnocení bude zapsán do MS2014+. Zápis ověří ověřovatel a spolu s prezenční 

listinou a kontrolními listy bude umístěn na webu MAS. 

Registrační číslo projektu Název projektu CZ Žadatel
Datum prvního 

podání

CZV 

projektu

Příspěve

k EU

Bodové 

hodnoce

ní

Výsledek věcného 

hodnocení

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010292 Dětská skupina Náruč

Centrum pro 

rodinu Náruč, 

z.ú. 01.10.2018 11:44 3000000 2550000 82.5

žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010273

Pořádání příměstských 

táborů se zaměřením 

na zaměstnané rodiče

Jezdecký oddíl 

Kněžmost, z.s. 25.09.2018 18:53 875687,5 744334,4 57.5

žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 

hodnocení s výhradou

Seznam projektů ve výzvě
Název výzvy MAS: 5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.

Číslo výzvy MAS: 619/03_16_047/CLLD_16_01_083

Alokace výzvy MAS: 6 000 000 Kč
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3) Ostatní + diskuse 
 

Přítomní byli dále informováni o plánovaném vyhlášení výzev na příští rok 2019. Zároveň byli 

seznámeni s termíny jednání Programového výboru, na jehož zasedání budou na základě seznamu 

projektů (předvýběru) zpracovaného VK vybrány projekty k realizaci.  

Shodně byl členy VK odsouhlasen přibližný termín dalšího jednání Výběrové komise, a to v lednu 

2019. 

 
4) Závěr 

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

věnovaný dnešnímu jednání. 

Zápis bude zaslán v co nejbližší době ověřovateli a předsedovi Výběrové komise p. Miroslavu Bočkovi. 

 

 

Konec jednání: 17:07 hodin 

 

Zapsala: Petra Patočková 

Ověřil: Miroslav Boček  - předseda Výběrové komise MAS 
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