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Zápis  

Z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o. p. s. konané dne 23. 8. 2018 od 8:30 

hod., v kanceláři MAS Krušné hory, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov 

 

Dne 23. 8. 2018 se v 8:30 hod sešli členové Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o. p. s. a to: 

Obec Dalovice – zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou 

Římskokatolická farnost Ostrov – zastoupená Jiřím Láškem 

p. Hubert Plomer - omluven 

Jednání vedla Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS Krušné hory, o. p. s a zúčastnila se ho také Bc. 

Lenka Vaňková, zaměstnankyně MAS Krušné hory, o. p. s., manažer pro OP Z. 

 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Ing. Urbánková navrhla schválit zapisovatele jednání Bc. Lenku Vaňkovou a jako ověřovatele 

zápisu navrhla Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

Usnesení RO 36/08/2018 ze dne 23. 8. 2018 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s schvaluje zapisovatele jednání Bc. Lenku Vaňkovou 

Pro: 2                           Proti: 0                                Zdržel se: 0 

 

Usnesení RO 37/08/2018 ze dne 23. 8. 2018 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s schvaluje ověřovatele jednání Ing. Kateřinu 

Krumphanzlovou 

Pro: 2                           Proti: 0                                Zdržel se: 0 

 

2. Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková navrhla Rozhodovacímu orgánu schválení programu jednání, a to v níže 

uvedeném znění: 
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Program jednání 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu jednání 

3) Výběr projektu k realizaci a stanovení výše alokace na projekt podaný do 2. výzvy MAS 

Krušné hory – OPZ – Prorodinná opatření 

4) Schválení návrhu úpravy Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, 

zamezení střetu zájmů 

5) Diskuze, různé 

 

K návrhu nebyly připomínky 

Usnesení RO 38/08/2018 ze dne 23. 8. 2018 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s schvaluje navržený program jednání 

Pro: 2                           Proti: 0                                Zdržel se: 0 

 

3. Výběr projektu k realizaci a stanovení výše alokace na projekt podaný do 2. výzvy 

MAS Krušné hory – OPZ 

Bc. Lenka Vaňková seznámila členy Rozhodovacího orgánu s podklady k tomuto bodu. Členové 

obdrželi elektronicky Long list, Seznam vybraných žádostí o podporu, Zápis z jednání Výběrové 

komise, projektovou žádost podanou do výzvy Prorodinná opatření. 

Vysvětlila také důvod nového procesu hodnocení a výběru projektu k financování.  

Bc. Vaňková předložila členům RO ke schválení seznam vybraných žádostí o podporu do 2. výzvy 

MAS Krušné hory, o. p. s. k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost 

s názvem „Prorodinná opatření“ a představila proces hodnocení v souladu se Směrnicí č.2 

Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, upozornila na skutečnost, že 

podané žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. 

Výběrová komise obdržela k novému hodnocení dvě projektové žádosti – Příměstské tábory 

Hroznětín – Merklín, žadatele Město Hroznětín a „Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019“ žadatele 

Frival s.r.o. U obou navrhla krácení rozpočtu z důvodu neuznatelnosti nákladů či překročení 

maximální povolené finanční částky na položce. V rámci tohoto krácení došlo k situaci, kdy 

projektová žádost žadatele Frival s. r. o „Příměstské tábory v Hopa Hopa 2019“ nesplnila podmínku 

výzvy, a to minimální finanční alokaci projektu 400.000,-Kč. Krácením se dostala na částku 

370.212,50 Kč. Tato žádost byla z dalšího procesu hodnocení vyřazena. Žadatel nevyužil 15 ti denní 

lhůtu na podání žádosti o přezkum. 
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Na základě předloženého Long listu a předložených podkladů byl pro financování navržen projekt 

žadatele Příměstské tábory Hroznětín – Merklín žadatele Města Hroznětín. 

 

Usnesení RO 39/08/2018 ze dne 23. 8. 2018 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s v souladu se Statutem společnosti, čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje seznam vybraných žádostí o podporu do 2. výzvy k předkládání 

žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Prorodinná opatření“ a 

doporučuje projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009329 žadatele Město Hroznětín k finanční 

podpoře s výhradou. 

Pro: 2                           Proti: 0                                Zdržel se: 0 

 

4. Schválení návrhu úpravy Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, 

zamezení střetu zájmů 

Členům Rozhodovacího orgánu byl předložen návrh úprav Směrnice 02 verze 04 - Transparentnost 

hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů. Úpravy se týkají části věcného hodnocení a 

výběru projektů v souvislosti s vyloučením střetu zájmů v OP Z. Na základě doporučených postupů 

ze strany MMR byla zvolena varianta, kdy věcné hodnocení provádí tříčlenná hodnotící komise a 

následně Výběrová komise schvaluje výsledek hodnocení.  

Tento postup byl zvolen především s ohledem na zajištění usnášeníschopnosti Výběrové komise, kdy 

se jednání mohou účastnit i osoby podjaté, avšak zdržují se hlasování a diskuze v případě 

projednávání projektů, k nimž vyjádřili podjatost. 

 

Usnesení RO 40/08/2018 ze dne 23. 8. 2018 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s. v souladu se Statutem společnosti čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje návrh úprav Směrnice 02 verze 04 - Transparentnost hodnocení a 

výběru projektů, zamezení střetu zájmů – OP Z - v předloženém znění v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

5. Diskuze, různé 

Jednání bylo ukončeno v hod 9:15 hod. 

 

V Ostrově, dne 23. 8. 2018 
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Zapsala: Bc. Lenka Vaňková                                              …..……………………………………… 

 

 

Ověřila: Ing. Kateřina Krumphanzlová                               ……………………………………….. 

 

Přílohy: 

1- Směrnice MAS Krušné hory 02 verze 04 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, 

zamezení střetu zájmů 


