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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 22. 5. 2019 

Čas jednání: 10:00 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová 

            CRR: Ing. Lenka Modrovičová, Ing. Dita Motlová 

 

Program jednání: 

1. Volba předsedy VK, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu  

2. Schválení programu jednání 

3. Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů ve 12. až 15. výzvě MAS IROP a 

připomenutí postupů hodnocení projektů 

4. Věcné hodnocení projektů – 12. výzva MAS Krušné hory – IROP - Doprava III. 

5. Věcné hodnocení projektů – 13. výzva MAS Krušné hory – IROP - Vzdělávání III. 

6. Věcné hodnocení projektů – 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. 

7. Věcné hodnocení projektů – 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. 

8. Dotazy, diskuze, různé 

 

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

Krušné hory. Představila také hosty jednání – pracovnice CRR: Ing. Lenku Modrovičovou a Ing. Ditu 

Motlovou. Ing. Jana Urbánková zahájila jednání tím, že prohlásila Výběrovou komisi za 

usnášeníschopnou.  

 

1) Volba předsedy VK, jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu  

Jako předsedkyně VK byla zvolena paní Jitka Pokorná.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje jako předsedkyni Jitku Pokornou. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.  82/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje jako předsedkyni Jitku Pokornou. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Předsedkyně VK pověřila Ing. Janu Urbánkovou k jednání, rozpravě, hlasování, přerušení a ukončení 

jednání. Předsedkyně jmenovala Ing. Alexandru Fürbachovou jako zapisovatelku a paní Luboše Pastora 

jako ověřovatele zápisu.  

 

                                                                                                                                                                                                

2) Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK návrh programu jednání. K návrhu programu nebyly žádné 

připomínky. VK hlasovala o výše uvedeném programu jednání.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

K návrhu usnesení K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

 

Usnesení č. 83/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 
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Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje předložený program jednání. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

3) Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů ve 12. až 15. výzvě MAS IROP a 

připomenutí postupů hodnocení projektů 

Jelikož se tohoto jednání VK zúčastnili další její členové, kteří nebyli na minulém jednání VK přítomni, 

bylo provedeno zopakování postupů hodnocení projektů, dále také šetření ke střetu zájmů a tito členové 

podepsali etické kodexy ke každému hodnocenému projektu. 

 

Současně byli ostatní členové VK vyzváni, aby sdělili, zda od minulého jednání VK, kdy bylo provedeno 

šetření ke střetu zájmů a podepsali etické kodexy, nedošlo k nějaké změně. Členové VK sdělili, že 

k žádné změně nedošlo a že etické kodexy, podepsané 15.5.2019, zůstávají v platnosti. 

 

 

4)  Věcné hodnocení projektů – 12. výzva MAS Krušné hory – IROP - Doprava III. 

Hodnotící komise k projektu podanému ve 12. výzvě MAS Krušné hory – IROP - Doprava III. předala 

VK podklady pro věcné hodnocení: souhrnný Kontrolní list a Seznam projektů seřazených sestupně 

dle přiděleného bodového hodnocení a rozdělené na projekty, které splnily nebo nesplnily podmínky 

věcného hodnocení. VK se seznámila s předanými podklady, projednala je a hlasovala o schválení 

věcného hodnocení předložené projektové žádosti.  

Ve střetu zájmů jsou s tímto projektem: Jiří Beldík, Zdeněk Janský (nepřítomen). 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010900 Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel Město 

Hroznětín. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam projektů seřazených 

sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 12. výzvě MAS Krušné hory – IROP - Doprava III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 84/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010900 Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel 

Město Hroznětín. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam projektů 

seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 12. výzvě MAS Krušné hory – IROP 

- Doprava III. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 1 

 

5)  Věcné hodnocení projektů – 13. výzva MAS Krušné hory – IROP - Vzdělávání III. 

Hodnotící komise k projektu podanému ve 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP - Vzdělávání III. 

předala VK podklady pro věcné hodnocení: souhrnný Kontrolní list a Seznam projektů seřazených 

sestupně dle přiděleného bodového hodnocení a rozdělené na projekty, které splnily nebo nesplnily 

podmínky věcného hodnocení. VK se seznámila s předanými podklady, projednala je a hlasovala o 

schválení věcného hodnocení předložené projektové žádosti. 

Ve střetu zájmů jsou s tímto projektem: Luboš Pastor. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964 Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov, 

žadatel Město Ostrov. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam projektů 

seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP - 

Vzdělávání III. 
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K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 85/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964 Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ 

Masarykova Ostrov, žadatel Město Ostrov. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému 

projektu a Seznam projektů seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 13. 

výzvě MAS Krušné hory – IROP - Vzdělávání III. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

6)  Věcné hodnocení projektů – 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Památky III. 

Hodnotící komise k projektu podanému ve 14. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Památky III. předala 

VK podklady pro věcné hodnocení: souhrnný Kontrolní list a Seznam projektů seřazených sestupně dle 

přiděleného bodového hodnocení a rozdělené na projekty, které splnily nebo nesplnily podmínky 

věcného hodnocení. VK se seznámila s předanými podklady, projednala je a hlasovala o schválení 

věcného hodnocení předložené projektové žádosti. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011020 Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru, 

žadatel Město Boží Dar. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam projektů 

seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 14. výzvě MAS Krušné hory – IROP - 

Památky III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 86/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011020 Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny v Božím Daru, 

žadatel Město Boží Dar. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam 

projektů seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení ve 14. výzvě MAS Krušné hory 

– IROP - Památky III. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

7)  Věcné hodnocení projektů – 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – IZS III. 

Hodnotící komise k projektu podanému v 15. výzvě MAS Krušné hory – IROP – IZS III. předala VK 

podklady pro věcné hodnocení: souhrnný Kontrolní list a Seznam projektů seřazených sestupně dle 

přiděleného bodového hodnocení a rozdělené na projekty, které splnily nebo nesplnily podmínky 

věcného hodnocení. VK se seznámila s předanými podklady, projednala je a hlasovala o schválení 

věcného hodnocení předložené projektové žádosti. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011028 Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek, žadatel  

Město Nejdek. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam projektů 

seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení v 15. výzvě MAS Krušné hory – IROP – IZS 

III. 
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K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

 

Usnesení č. 87/05/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011028 Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek, 

žadatel  Město Nejdek. Dále schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu a Seznam 

projektů seřazených sestupně dle přiděleného bodového hodnocení v 15. výzvě MAS Krušné hory 

– IROP – IZS III. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

8)  Dotazy, diskuze, různé, stanovení dalšího termínu jednání komise  

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, prezenční listina, podepsané Etické 

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

Jednání bylo ukončeno v 10:15 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl stanoven. 

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 22.5. 2019  ……………………… 

 

Ověřil: Luboš Pastor, v Ostrově dne: 22.5.2019     ……………………..... 

 

Předseda VK: Jitka Pokorná, v Ostrově dne: 22.5.2019  ……………………….  

 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etické kodexy 

- Př. č. 2 – Prezenční listina 

- Kontrolní listy k projektům ve 12. a 15. výzvě MAS IROP 

- Seznamy projektů ve 12. a 15. výzvě MAS IROP 


