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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

 

Datum jednání: 7. 8. 2018 

Čas jednání: 9:00 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Bc. Lenka Vaňková 

Program jednání: 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu jednání 

3) Nové hodnocení projektů podaných do 2. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Prorodinná 

opatření II 

4) Projednání a schválení Long listu 

5) Diskuze, různé 

Přítomné přivítala Ing. Jana Urbánková, vedoucí manažerka SCLLD a ředitelka společnosti 

MAS Krušné hory a zahájila jednání tím, že prohlásila Výběrovou komisi za usnášeníschopnou.  

 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Ing. Jana Urbánková navrhla Výběrové komisi (VK) Bc. Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku 

a paní Pavlínu Liškovou jako ověřovatelku zápisu. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                         

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

jako ověřovatelku zápisu paní Pavlínu Liškovou. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.53/07/2018 ze dne 7. 8. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Pavlínu Liškovou. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

                                                                                                                                                                                                

2) Schválení programu jednání 
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Ing. Jana Urbánková předložila členům VK návrh programu jednání, který byl součástí 

pozvánky zaslané členům VK předem elektronicky. VK hlasovala o výše uvedeném programu 

jednání. K návrhu programu nebyly žádné připomínky. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                     

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 54/07/2018 ze dne 7. 8. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

3) Nové hodnocení projektů podaných do 2. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – 

Prorodinná opatření II 

Manažerka programového rámce OPZ Bc. Lenka Vaňková seznámila přítomné s důvody 

nového hodnocení projektů podaných do výzvy Prorodinná opatření II.  

25. 4. 2018 Rozhodovací orgán MAS schválil výsledky věcného hodnocení a hodnocení bylo 

předáno na Řídící orgán OP Z. Ten dne 18. 7. 2018 vrátil podané žádosti do procesu věcného 

hodnocení spolu s připomínkami, které je nutno zapracovat do nového hodnocení. 

P. Vaňková připomněla obsah a zaměření výzvy, systém hodnocení žádostí o podporu v rámci 

programového rámce OPZ CLLD MAS Krušné hory, připomněla vnitřní směrnici MAS Krušné 

hory č. 02 Transparentnost hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů, na základě které 

všichni zúčastnění členové Výběrové komise podepsali Etický kodex (př. č. 1 Vzor Etického 

kodexu) 

Jednání Výběrové komise se z důvodu střetu zájmů nezúčastnil pan Zdeněk Janský (zpracovatel 

projektové žádosti Příměstské tábory Hroznětín – Merklín. 

Členové Výběrové komise byli seznámeni s dosavadním postupem hodnocení projektů a byl 

jim představen další postup – finální hodnocení a sestavení Long listu. 

Členům Výběrové komise byly předloženy dvě projektové žádosti z OPZ  

Výzva Prorodinná opatření č. 259/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Příměstské tábory Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín 

b) Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019, žadatel Frival s. r. o 

 

Projektové žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, byl na 

ně zpracován expertní posudek. Toto proběhlo v rámci původního hodnocení a pro nové věcné 

hodnocení je relevantním podkladem. V novém věcném hodnocení byly ohodnoceny dvěma 

hodnotiteli – členy Výběrové komise, kteří byli navrženi Ing. Janou Urbánkovou, vedoucí 
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manažerkou 

SCLLD a elektronicky schváleni členy Výběrové komise (p. Miloš Kameš a Ing.et Ing. Zdeněk 

Matějů) 

Podklady k hodnocení projektů Výběrovou komisí obdrželi členové předem elektronicky, aby 

si je mohli prostudovat a případně vznášet dotazy. 

Hodnocení dvou hodnotitelů 

Výzva Název projektu žadatel Bodové 

hodnocení 

1 

Bodové 

hodnocení 

2 

Prorodinná 

opatření 

Příměstské tábory v Hopa Hopa 

2019 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1_047/0009325 

Frival s. 

r.o 

80 100 

Příměstské tábory Hroznětín – 

Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město 

Hroznětín 

100 100 

 

Vzhledem k tomu, že se bodové hodnocení jednotlivých hodnotitelů nelišilo o více než 20% 

nebylo zapotřebí hodnocení třetím hodnotitelem. (př. č. 2 – Hodnocení projektů hodnotiteli)  

Z důvodu rozdílného přidělení bodů hodnotiteli bylo nutné hlasovat o bodovém hodnocení u 

žadatele Frival s.r.o. v kritériích „Vymezení problému a cílové skupiny“ a „Cíle a 

konzistentnost (intervenční logika) projektu“.     

Hlasováním bylo uděleno následné bodové hodnocení- 

Vymezení problému a cílové skupiny“ –  22,5 

Výsledek hlasování Pro  8  Proti 0 Zdržel se 0 

 

Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu – 15 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Dále Výběrová komise na základě připomínek Řídícího orgánu přehodnotila hodnocení 

hodnotitelů v rámci kritéria „Efektivita projektu, rozpočet“ u obou projektů následovně: 

Projekt Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019, žadatel Frival s. r. o 

Výběrová komise požaduje: 

- zkrátit hodinovou mzdu u položky 1.1.1.2.1. DPČ lektor ze 335,-Kč za hodinu na 

284,-Kč za hodinu. Celkové krácení položky o 15.300,-Kč   

- krácení částky položky 1.1.4.4 Animace kouzelník o 5.000,-Kč z důvodu překročení 

povolené částky na animační programy, která činí max.5.000,-Kč na jeden turnus  

- krácení položky 1.1.4.5. Animace mandaly o 4.000,-Kč z důvodu překročení povolené 

částky na animační programy  

- vynulování položky 2 Celkové nezpůsobilé výdaje (podmínkách OPZ jsou vždy 

nezpůsobilé výdaje nulové)   
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Celkové požadované krácení - přímé náklady - 24.300,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Celkové požadované krácení - nepřímé krácení - 6.075,- Kč                                                                                                                                                                                                                                             

Celkové způsobilé výdaje po krácení: 370.212,50 Kč      

                                                                                                                                                                                                                                              

Vzhledem ke skutečnosti, že po navrženém schválení krácení rozpočtu projektová žádost 

nesplňuje podmínky výzvy (minimální hranice finanční alokace 400.000,-Kč) je udělen 

deskriptor NEDOSTATEČNÉ, čímž PROJEKT NESPLNIL PODMÍNKY VĚCNÉHO 

HODNOCENÍ  a nebude předložen Rozhodovacímu orgánu ke schválení k financování.         

 

Projekt Příměstské tábory Hroznětín - Merklín 

Výběrová Komise doporučuje schválení financování tohoto projektu za splnění následujících 

podmínek:      

- krácení položky 1.1.3.2.3.2 Medaile, diplomy v celé částce 31.500,- z důvodu 

nezpůsobilosti výdaje 

- krácení položky 1.1.4.1 Animační služby o částku 18.000,- (z částky 108.000,-Kč na 

částku 90.000,-Kč) z důvodu překročení povolené částky na animační programy, která 

činí max. 5.000,-Kč na jeden turnus.    

- konkrétní rozepsání položky 1.1.3.2.3.4. Jiné vybavení       

- položku 1.1.3.2.4. Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku přesunout pod 

položku 1.1.4. Nákup služeb  

- stanovit cílovou hodnotu indikátoru 50001 ve výši 40 a uvést popis hodnoty indikátoru 

(úprava vychází z maximálního možného naplnění kapacity v jeden okamžik, z 

předložených dokumentů vyplývá, že na jednom táboře bude až 40 dětí)  

- rozepsat rozpočtovou položku 1.1.1.3. DPP dle pečujících osob    

- položku 2 Celkové nezpůsobilé výdaje vynulovat (podmínkách OPZ jsou vždy 

nezpůsobilé výdaje nulové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

Celkové požadované krácení - přímé náklady - 49.500,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                              

Celkové požadované krácení - nepřímé náklady - 12.375,-Kč.                                                                                                                                                                                                                                       

Celkové způsobilé výdaje po krácení - 931.875,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                     

VK dále upozorňuje, že položka 1.1.3.2.3.1. Výtvarné potřeby nesmí obsahovat položky, 

které svou povahou spadají do nepřímých nákladů (papír, tužky, propisky apod.). Taktéž 

upozorňuje na skutečnost, že táborová trička musí splňovat podmínky uznatelnosti nákladů a 

to, že budou sloužit pro práci s dětmi, budou využita jako rozlišovací trika apod. 

Finální hodnocení Výběrovou komisí 

Výzva Název projektu žadatel Bodové 

hodnocení 

Prorodinná 

opatření 

Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1_047/0009325 

Frival s. r.o 65 

Příměstské tábory Hroznětín – 

Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město 

Hroznětín 

92,5 
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Návrh usnesení  

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledky hodnocení projektů: Příměstské tábory 

Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín, Příměstské tábory v Hopa Hopa, žadatel Frival 

s. r. o (viz příloha č. 3 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

Usnesení 55/07/2018 ze dne 7. 8. 2018                                                                                                                       

Výběrová komise projednala a schvaluje výsledky hodnocení projektů: Příměstské tábory 

Hroznětín – Merklín, žadatel Město Hroznětín, Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019, žadatel 

Frival s. r. o (viz příloha č. 3 tohoto zápisu)  

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

4) Projednání a schválení Long listu 

Na základě vyhodnocení projektových žádostí do jednotlivých výzev byl navržen a sestaven 

Long list (předvýběr projektů na základě objektivních kritérií), jehož finální podoba byla 

schválena členy Výběrové komise. Long list je přílohou zápisu. 

Pořadí projektů dle jednotlivých výzev a bodového hodnocení: 

PRORODINNÁ OPATŘENÍ č. 259/03_16_047/CLLD_16_01_021 

Pořadí Název projektu žadatel Počet bodů 

1 Příměstské tábory Hroznětín – Merklín 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 

Město Hroznětín 92,5 

 

Návrh usnesení:            

                                                                                                                                                

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhuje a schvaluje na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list do výzvy Prorodinná opatření č. 

259/03_16_047/CLLD_16_01_021 (viz. Příloha č. 4 tohoto zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení č. 56/07/2018 ze dne 7. 8. 2018 

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhla a schválila na základě finálního hodnocení 

předložených projektových žádostí Long list do výzvy Prorodinná opatření č. 

259/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 4 tohoto zápisu).  

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 
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5) Diskuze, různé 

 

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, PL, podepsané Etické kodexy 

jsou uloženy v kanceláři MAS Krušné hory o. p. s. 

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl 

stanoven. 

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková 

V Ostrově dne: 7. 8. 2018 

Ověřila: Pavlína Lišková 

V Ostrově dne: 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etický kodex - vzor 

- Př. č. 2 – Hodnocení projektů hodnotiteli 

- Př. č. 3 – Finální hodnocení projektů  

- Př. č. 4 – Long list 

- Př. č. 5 – Prezenční listina 


