
                     
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:  23. 1. 2019 

Čas jednání:  9:00 hod.  

Místo jednání:   kancelář MAS, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

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

zahájila jednání tím, že prohlásila Rozhodovací orgán za usnášeníschopný. Poté všechny členy a přítomné 

seznámila s programem jednání v níže uvedeném znění: 

 

Program RO: 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Schválení zprávy o realizaci Integrované strategie 

4. Schválení vybraného projektu k financování v programovém rámci OP Z 

5. Schválení kontrolních listů v rámci 3. kola výzev v programovém rámci IROP 

6. Diskuze 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Ing. Jana Urbánková navrhla Rozhodovacímu orgánu Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku zápisu a paní Ing. 

Kateřinu Krumphanzlovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Lenku Vaňkovou a ověřovatelku zápisu 

paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky.  

 

Usnesení RO č. 64/01/2019 ze dne 23. 1. 2019: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání paní Lenku Vaňkovou a ověřovatelku 

zápisu paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

Výsledek hlasování:   pro  3   proti 0  zdržel se       0 

 

2. Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila ke schválení návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky zaslané členům 

Rozhodovacího orgánu předem elektronicky. Rozhodovací orgán hlasoval o níže uvedeném programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 65/01/2019 ze dne 23. 1. 2019:   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

 

Výsledek hlasování: pro 3   proti       0  zdržel se        0 

 



                     
 
 

 

3. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie   

 

Ing. Jana Urbánková předložila členům RO zpracovanou Zprávu o plnění Integrované strategie. 

Dle Metodického pokynu Integrovaných nástrojů MMR ČR, musí každá podpořená MAS tuto zprávu za každý 

půl rok dodat Řídícímu orgánu a musí jí mít schválenu příslušným orgánem MAS. 

Podklady členové obdrželi již elektronicky a na jednání k ní nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení:  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie v předloženém znění. 

 

Usnesení RO č. 66/01/2019 ze dne 23. 1. 2019 

 

 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie v předloženém znění. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se      0 

 

4. Schválení vybraného projektu k financování v programovém rámci OP Z 

Bc. Lenka Vaňková představila členům RO projekt podaný v rámci výzvy Podpora zaměstnanosti III – Cesta na 

trh práce žadatele bfz, o. p. s.. Projekt v rámci hodnocení Hodnotící komisí získal 77,5 bodu a následně Výběrovou 

komisí byl doporučen k financování. 

Členové RO obdrželi podklady k jednání předem elektronicky a na jednání k výběru nebyly žádné připomínky. 

Členové RO podepsali Etické kodexy, které jsou uloženy v dokumentaci k hodnocení žádosti v kanceláři MAS. 

 

Návrh usnesení:  

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

pododst. f), projednal a schvaluje vybranou žádost o podporu do 3. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti“ a doporučuje projekt 

Cesta na trh práce č. p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 žadatele bfz, o. p. s. k finanční podpoře bez 

výhrad. 

 

Usnesení RO č. 67/01/2019 ze dne 23. 1. 2019 

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

pododst. f), projednal a schvaluje vybranou žádost o podporu do 3. výzvy k předkládání žádostí o 

podporu z Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora zaměstnanosti“ a doporučuje projekt 

Cesta na trh práce č. p. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010381 žadatele bfz, o. p. s. k finanční podpoře bez 

výhrad. 

 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se    0    

  

    



                     
 
 

5. Schválení kontrolních listů v rámci 3. kola výzev v programovém rámci IROP 

Manažerka pro IROP Ing. Fürbachová předkládá Rozhodovacímu orgánu (RO MAS) ke schválení Kontrolní 

listy (KL) v rámci 3. kola výzev v programovém rámci IROP.  Jedná se o KL pro následující výzvy: 

• 12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. 

• 13. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 

• 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. 

• 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. 

 

KL jsou vytvořeny pro transparentní hodnocení projektů. Je v nich popsáno, jak budou jednotlivá hodnotící 

kritéria při hodnocení projektu posuzována, uvedeny jsou referenční dokumenty, ze kterých bude hodnocení 

každého kritéria vycházet. KL obsahují stejná hodnoticí kritéria, která jsou ve výzvách MAS. Kritéria byla, spolu 

s příslušnými výzvami, schválena RO MAS dne 18. 10. 2018. 

 

KL jsou zpracovány samostatně pro každou výzvu zvlášť a také zvlášť pro každé kolo hodnocení, tzn. pro 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení. 

 

KL byly Řídícím orgánem (ŘO) IROP schváleny dne 15.1.2019. Dle Interních postupů musí KL schválit RO 

MAS, a to do 10 pracovních dní. 

 

Po schválení KL v RO MAS budou KL zaslány znovu na ŘO IROP a do 5 pracovních dní zveřejněny na webu 

MAS Krušné hory. Následně může být zahájeno hodnocení projektů. 

 

Přehled souvisejících usnesení RO MAS ke schválení jednotlivých výzev v rámci 3. kola IROP: 

• 12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. – usn. RO č. 55/10/2018  

• 13. výzva MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. – usn. RO č. 56/10/2018  

• 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. – usn. RO č. 57/10/2018  

• 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. – usn. RO č. 58/10/2018  

 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 12. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III.. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 13. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III.. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce 

pro programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 14. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky III. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy 

ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 15. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

 

 

 

 



                     
 
 

Usnesení RO č.  68/01/2019 ze dne 23. 1. 2019  

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 12. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 13. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce 

pro programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 14. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, technické a hornické památky III. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy 

ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory projednal a schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení projektů v rámci 15. 

výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III. Rozhodovací orgán MAS Krušné hory ukládá manažerce pro 

programový rámec IROP odeslat Kontrolní listy ŘO IROP a zveřejnit je na webu MAS Krušné hory. 

 

Výsledek hlasování: pro 3   proti       0  zdržel se        0 

 

 

6.Diskuze, různé 

 

 

Jednání bylo ukončeno v  hodin. 

 

Zapsala: Lenka Vaňková                                                   ..……………………………………… 

                   Podpis 

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Kateřina Krumphanzlová ……………………………………….. 

                                                                                                                 Podpis 

 

        

Předseda Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s.     

Ing. Kateřina Krumphanzlová                                       ……………………………………… 

                                                                                                                Podpis                

 
 

 
 

 

 

 

        


