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     V Sobotce 15.9.2021 

Záznam 
z jednání Kontrolního výboru MAS 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří, 
které se uskutečnilo 

na Obecním úřadě v Karlovicích (Karlovice 12, 511 01 Turnov) 
dne 15.9. 2021 od 13:00 hodin 

 
Přítomni:  Ing. Jitka Kořínková  
 Mgr. Ondřej Havrda   
   
  
Zástupci MAS: Ing. Veronika Horáková, Marcela Machová, RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
 
Omluveni: Josef Jermář  
 
Zapisovatel: Marcela Machová 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ondřej Havrda 
Začátek jednání: 13:05 h 
 
Jednání usnášeníschopné. 
 
 
Program:  
 

1) Úvod 
2) Indikátorový a evaluační plán 
3) Kontrola administrace přijatých projektů 
4) Ostatní + diskuse 
5) Závěr 

 
 

1. Úvod 

Robert Rölc přivítal přítomné členy na jednání a shrnul body programu.   

 

2. Indikátorový a evaluační plán 

Dle Statutu OPS zodpovídá Kontrolní výbor za monitoring a hodnocení SCLLD. Součástí toho je 
zpracování indikátorového a evaluačního plánu a jeho předložení rozhodovacímu orgánu 
(Programový výbor) ke schválení.  
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Kontrolní výbor MAS předkládá tímto k projednání Indikátorový a evaluační plán Integrované 
strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj - Místní akční skupiny Český ráj a Střední 
Pojizeří 2014-2020 a jeho naplňování. Dokument popisuje naplňování všech relevantních indikátorů 
SCLLD a dostupné způsoby monitoringu SCLLD (vč. monitoringu čerpání finančních prostředků) a 
navrhuje řešení tak, aby cíle SCLLD byly naplněny. Dokument pracuje s daty dostupnými k 30.6.2021.  

V následné diskusi byla zdůrazněna nutnost průběžně monitorovat zejména naplňování indikátorů 
a čerpání finančních prostředků. 

 

Hlasování: Kdo souhlasí se zněním dokumentu „Indikátorový a evaluační plán Integrované 
strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj - Místní akční skupiny Český ráj a 
Střední Pojizeří 2014-2020 a jeho naplňování“ a navrhuje jej takto předložit Programovému výboru 
ke schválení?  

 
Pro: 2  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Kontrolní výbor souhlasí se zněním dokumentu „Indikátorový a evaluační plán Integrované 
strategie území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj - Místní akční skupiny Český ráj 
a Střední Pojizeří 2014-2020 a jeho naplňování“ a navrhuje jej takto předložit Programovému 
výboru ke schválení.    
 

3. Kontrola administrace přijatých projektů 

Robert Rölc informoval o celém postupu hodnocení projektů podaných do uplynulých výzev 
vyhlášených OPS pro Český ráj. Kontrola tohoto postupu vzhledem k vyřešení případného střetu 
zájmu je v kompetenci Kontrolního výboru MAS.  

Kontrolní výbor prověřil vzorek projektů, zda u jejich hodnocení nebyli členové Výběrové komise 
nebo Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů ve střetu zájmů. Z každé 
výzvy byl prověřen aspoň jeden projekt, který byl MAS vybrán k realizaci a zároveň se realizoval nebo 
realizuje (u novějších výzev je aspoň registrován u řídícího orgánu). V rámci 4. výzvy PRV, fiche 6 byly 
podány žádosti z 5 oblastí podpory, z každé oblasti podpory byl vybrán k prověření aspoň 1 projekt. 

Dále byly prověřeny 2 projekty z hlediska kontroly administrativního postupu, konkrétně Renovace 
vytápění Hotel Králíček (žadatel Jan Richtr) a Dovybavení školní kuchyně a zahrady mateřské školy 
(žadatel Základní škola a Mateřská škola Jivina). Podrobnosti jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

název výzvy 
MAS reg. č. projektu název projektu jméno žadatele IČO výsledek kontroly 

4.výzva PRV - 
Fiche 1 

21/004/19210/ 
451/095/003195 Modernizace 2021 Filip Marek 48191795 

Ve střetu zájmu byl Filip Marek z 
Výběrové komise, který se neúčastnil 
výběru projektů, kontrola se zápisem 
z jednání VK 22.6.2021. 

4.výzva PRV - 
Fiche 1 

21/004/19210/ 
420/095/003215 Obraceč píce Marek Černý 05735556 

Ve střetu zájmu byla Petra Černá 
Rynešová z Programového výboru, 
která se neúčastnila výběru projektů, 
kontrola se zápisem z jednání PV 
28.6.2021. 
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4.výzva PRV - 
Fiche 3 

21/004/19210/ 
452/095/003228 

Nosič kontejnerů - 
nástavba 

STAVBY 
KOŤÁTKO s.r.o. 26007835 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících. 

4.výzva PRV - 
Fiche 3 

21/004/19210/ 
451/095/003226 

Renovace vytápění 
Hotel Králíček Jan Richtr 74547381 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících.  
Kontrola postupu při administrativní 
kontrole a kontrole přijatelnosti - 
žadatel požádal o přebodování 
jednoho kritéria - na základě oficiální 
žádosti umožněno v rámci doplnění 
změnit odůvodnění kritéria, body 
následně na základě údajů v žádosti 
o dotaci a doložených příloh přidělila 
MAS. Postup konzultován s 
metodikem SZIF. 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
420/095/003212 

Dovybavení školní 
kuchyně a zahrady 
mateřské školy 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Jivina 75030322 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících.  
Kontrola postupu při administrativní 
kontrole a kontrole přijatelnosti - 
žadatel zapomněl při podání žádosti 
vyplnit stranu E1 s počty bodů a 
odůvodnění kritérií - na základě 
oficiální žádosti umožněno údaje 
vyplnit v rámci doplnění. Postup 
konzultován s metodikem SZIF. 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
451/095/003223 

Konvektomat pro 
školní jídelnu 

Základní škola 
Turnov, 
Skálova 600, 
příspěvková 
organizace 00854794 

Ve střetu zájmu byla Petra Houšková 
z Programového výboru 
(místostarostka obce - zřizovatele 
školy), která se neúčastnila výběru 
projektů, kontrola se zápisem z 
jednání PV 28.6.2021. 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
451/095/003205 

Nákup dovybavení 
pro JPO Vyskeř Obec Vyskeř 00276286 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
420/095/003217 

Rekonstrukce 
podlahy kuchyně 
ZŠ a MŠ Obec Loukovec 00238244 

Ve střetu zájmu byl Milan Hanzl z 
Výběrové komise, který se neúčastnil 
věcného hodnocení projektů z této 
fiche, kontrola se zápisem z jednání 
VK 22.6.2021. 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
451/095/003227 

Roubená chalupa 
Všeň 11 Obec Všeň 00276278 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
451/095/003222 Spolková činnost 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů 
Ploukonice 62014048 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
420/095/003194 

Vybavení 
kmenových učeben 
ZŠ Studentská 
novým nábytkem a 
zařízením 

Základní škola 
Mnichovo 
Hradiště, 
Studentská 
895, 
příspěvková 
organizace 70989028 

Ve střetu zájmu byl Ondřej Lochman 
z Programového výboru (starosta 
obce - zřizovatele školy), který se 
neúčastnil výběru projektů, kontrola 
se zápisem z jednání PV 28.6.2021. 
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4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
420/095/003216 

Vybavení pro 
spolkové akce. 

Jezdecký oddíl 
Kněžmost, z.s. 48682225 

Ve střetu zájmu byla Petra Černá 
Rynešová z Programového výboru, 
která se neúčastnila výběru projektů, 
kontrola se zápisem z jednání PV 
28.6.2021. 

4.výzva PRV - 
Fiche 6 

21/004/19210/ 
451/095/003219 

Vytvoření 
veřejného 
prostranství před 
OÚ Obec Ktová 00580821 

Ve střetu zájmu byla Jiřina Bobková z 
Výběrové komise, která se 
neúčastnila věcného hodnocení 
projektů, kontrola se zápisem z 
jednání VK 22.6.2021 

15.výzva OPS 
pro Český ráj-
IROP-Sociální 
služby 4 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 
16_072/0015199 

Nákup osobních 
automobilů pro 
zajištění terénních 
sociálních služeb 

Spokojený 
domov, o.p.s. 29043913 

Ve střetu zájmu byla Kamila 
Sedláková z Výběrové komise, která 
se neúčastnila věcného hodnocení 
projektů, kontrola se zápisem z 
jednání VK per rollam 17.11.-
20.11.2020 

15.výzva OPS 
pro Český ráj-
IROP-Sociální 
služby 4 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 
16_072/0015210 

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

FOKUS Turnov, 
z.s. 49295101 

Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve 
veřejných rejstřících 

 

 

4. Ostatní + diskuse 

Robert Rölc dále pohovořil o probíhající 16.výzvě IROP na vzdělávání. Na nadcházejícím jednání Pléna 
bude nutné zvolit Kontrolní výbor na další tříleté období. Po zjištění předběžného zájmu všichni 
členové souhlasí s kandidaturou na další období. 

Žádné dotazy nebyly.  

 

5. Závěr 

Poděkování všem přítomným členům za účast a čas věnovaný jednání. 

 

Jednání bylo ukončeno v 14:35 hod. 

 

 

Zapsala: Marcela Machová 

Ověřil: Mgr. Ondřej Havrda, předseda KV MAS 
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