
 

 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 23.11.2020 

Zápis z jednání Výběrové komise per rollam – 17.11.2020 – 20.11.2020 

Hlasující:  Dana Bartoňová   Fyzická osoba 

Miroslav Boček    Město Dolní Bousov 

  Martina Brádlerová   ISIS-M o.p.s.  
Milan Hanzl    Obec Loukovec 

Filip Marek    Fyzická osoba 

Dita Veselá Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, 

z.s. 

 

 

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 % 

 
Jednání Výběrové komise se týkalo věcného hodnocení projektů z 15. výzvy IROP – Sociální služby 4. 

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojenými mimořádnými opatřeními, nebylo možné 

ve stanovenou dobu 20 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 

provést věcné hodnocení projektů tak, jak je stanoveno v interních postupech.  

 

Na základě doporučení MMR – ORP k jednání povinných orgánů MAS z 1.6.2020 bylo prezenční 

jednání Výběrové komise MAS nahrazeno hlasováním per rollam. Jelikož ve Statutu OPS pro Český 

ráj není takováto možnost hlasování pro Výběrovou komisi ustanovena, byli všichni členové VK 

nejprve emailem obeznámeni se situací a s podmínkami hlasování per rollam.  

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení 
(FO) 

Jméno zástupce Zájmová skupina Hlasování Sektor 

Město Dolní Bousov Miroslav Boček Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Obec Loukovec Milan Hanzl Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík Podnikání a cestovní ruch nepřítomen soukromý 

Dana Bartoňová Dana Bartoňová Zdravotnictví a sociální věci PRO soukromý 

Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví PRO soukromý 

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

ISIS-M o.p.s. Martina Brádlerová Zdravotnictví a sociální věci PRO soukromý 

Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková Zdravotnictví a sociální věci nepřítomna soukromý 

Obec Ktová Bc. Jiřina Bobková Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy nepřítomna veřejný 
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Po odsouhlasení podmínek hlasování byli všichni členové VK, kteří se vyjádřili, že nejsou ve střetu 

zájmu, vyzváni ke zpracování hodnocení všech projektů. Podklady pro hodnocení byly zasílány 

emailem. Na základě dílčích hodnocení vypracovali pracovníci Kanceláře MAS finální kontrolní listy 

a tabulku projektů seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů.  

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování per rollam. Hlasování se nezúčastnily osoby ve střetu zájmu (paní 

Sedláková a pan Miklík) a dále paní Bobková, která v předem daném termínu nezpracovala 

hodnocení všech projektů. Podklady pro hlasování rozeslal z pověření předsedy Výběrové komise 

pana Miroslava Bočka pracovník MAS Robert Rölc.  

 

Hlasovat bylo možno v časovém rozmezí 17.11.2020 18:00 – 20.11.2020 18:00. 

 

 

1) Věcné hodnocení jednotlivých projektů 
15. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 4 

Do 15. výzvy IROP byly podány celkem 4 projekty, všechny splnily kontrolu formálních náležitostí 
a přijatelnosti.  
 
Alokace výzvy – CZV – 4 129 950,99 Kč, max. výše CZV 2 000 000 Kč, min. hranice 30 bodů 

1.   Projekt -  Nákup osobních automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb 
  

Hlasování:  Schvalujete přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Nákup osobních automobilů pro zajištění 

terénních sociálních služeb? 

 Pro: 6  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Nákup osobních automobilů pro zajištění 

terénních sociálních služeb. 

 

2.   Projekt - Pořízení automobilu pro 9 osob pro zkvalitnění služeb FOKUSu Turnov, z.s. 

 

Hlasování: Schvalujete přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Pořízení automobilu pro 9 osob pro zkvalitnění 

služeb FOKUSu Turnov, z.s.? 

 

 Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Pořízení automobilu pro 9 osob pro zkvalitnění 

služeb FOKUSu Turnov, z.s.. 
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3.   Projekt - Automobil - Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště 

 

Hlasování: Schvalujete přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Automobil - Charitní pečovatelská služba 

Mnichovo Hradiště? 

 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Automobil - Charitní pečovatelská služba 

Mnichovo Hradiště. 

 

4.   Projekt - Automobil pro Pečovatelskou službu Radvánovice 
 

Hlasování: Schvalujete přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Automobil pro Pečovatelskou službu 

Radvánovice? 

 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění jednotlivých hodnotících 

kritérií a celkový počet bodů projektu Automobil pro Pečovatelskou službu 

Radvánovice. 

 

 

 

2) Pořadí projektů ve výzvě 
 
Na základě bodového ohodnocení jednotlivých projektů je stanoveno pořadí projektů sestupně 
podle počtu bodů. Všechny projekty splnily věcné hodnocení. V případě, že dojde ke shodnému 
počtu bodů jednotlivých projektů v dané výzvě, budou projekty se shodným počtem bodů seřazeny 
podle počtu bodů v kritériu rozhodném při shodném počtu bodu, jímž je v tomto případě kritérium 
„Celkové způsobilé výdaje“. Lépe hodnocen je pak projekt, který získal v tomto kritériu více bodů. V 
případě, že ani tato metoda neumožní seřadit takto hodnocené projekty do sestupné řady, bude 
rozhodovat datum a čas registrace žádosti o dotaci do MS2014+. Dříve podaná žádost se umístí na 
lepší pozici. 
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Pořadí projektů ve výzvě 

Název výzvy MAS: 15.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 4 

Číslo výzvy MAS: 330/06_16_072/CLLD_16_01_083 

Alokace výzvy MAS: 4 129 950,99 Kč 

Registrační 
číslo projektu 

Název projektu Žadatel 
Datum 
prvního 
podání 

CZV projektu / 
Počet bodů 

v kritériu 
Celkové 

zp.výdaje 

Bodové 
hodnoce

ní 

Výsledek věcného 
hodnocení 

Pořadí 
projektu 

CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_072/0
015210 

Pořízení automobilu pro 9 
osob pro zkvalitnění služeb 
FOKUSu Turnov, z.s. FOKUS Turnov, z.s. 

01.10.2020 
13:58 

937 231,72 / 
20 40 

žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 1 

CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_072/0
015211 

Automobil - Charitní 
pečovatelská služba Mnichovo 
Hradiště 

Diecézní charita 
Litoměřice 

01.10.2020 
16:06 

338 049,00 / 
20 30 

žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 2 

CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_072/0
015212 

Automobil pro Pečovatelskou 
službu Radvánovice  Obec Karlovice 

01.10.2020 
16:47 

732 550,00 / 
20 30 

žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 3 

CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_072/0
015199 

Nákup osobních automobilů 
pro zajištění terénních 
sociálních služeb 

Spokojený domov, 
o.p.s. 

30.09.2020 
11:25 

1 440 240,00 / 
10 30 

žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 4 

 
 

Hlasování: Schvalujete pořadí projektů, které splnily věcné hodnocení v 15. výzvě IROP 

– Sociální služby 4, jak bylo uvedeno? 

 

 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje pořadí projektů, které splnily věcné hodnocení v 15. výzvě 

IROP – Sociální služby 4, jak bylo uvedeno. 

 

 

Zapsal: RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
 
Ověřil: Miroslav Boček, předseda Výběrové komise 
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