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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 17. 9. 2019 

Čas jednání: 9:00 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová 

 

Předsedkyně VK paní Jitka Pokorná přivítala přítomné. Ověřením v prezenční listině prohlásila 

Výběrovou komisi za usnášeníschopnou. K jednání se dostavili zástupci zájmových skupin 

v následujícím poměru členů: 

veřejný sektor: 3 

soukromý sektor – soc., zdrav., kultura: 3 

soukromý sektor – venkov: 2 

 

Předsedkyně, v souladu s jednacím řádem, pověřila jednáním a řízením dnešní VK vedoucí manažerku 

pro CLLD Ing. Janu Urbánkovou. 

 

 

Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Ing. Jana Urbánková navrhla jako zapisovatelku jednání Ing. Alexandru Fürbachovou a pana Luboše 

Pastora jako ověřovatele zápisu. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru Fürbachovou a 

jako ověřovatele zápisu Luboše Pastora. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.  88/09/2019 ze dne 17. 9. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru 

Fürbachovou a jako ověřovatele zápisu Luboše Pastora. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

      

                                                                                                                                                                                           

Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK následující návrh programu jednání. 

 

1. Informace o výsledcích kontroly ŘO č.4/2019/IR 

2. Šetření ke střetu zájmů k opravnému hodnocení a výběru projektů v 7. výzvě MAS IROP  

3. Proškolení členů VK postupy hodnocení a výběru projektů v Programovém rámci IROP  

4. Sestavení hodnotící komise pro opravné věcné hodnocení žádostí o podporu v 7. výzvě MAS 

IROP 

5. Stanovení termínu jednání hodnotící komise k opravnému věcnému hodnocení kritéria 

„Realizace signalizace pro nevidomé“ (projekty v 7. výzvě IROP) 

6. Stanovení termínu jednání Výběrové komise  

7. Dotazy, diskuze, různé 

 

 K návrhu programu nebyly žádné připomínky. VK hlasovala o výše uvedeném programu jednání.  
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Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 89/09/2019 ze dne 17. 9. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje předložený program jednání. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

1) Informace o výsledcích kontroly ŘO č.4/2019/IR 

Ing. Jana Urbánková seznámila přítomné s výsledky veřejnosprávní kontroly. U MAS Krušné hory byla 

v období 05/2019 – 08/2019 vykonána ŘO veřejnosprávní kontrola č.4/2019/IR. V protokolu ze dne 8. 

8. 2019 ze zmíněné kontroly bylo MAS uloženo kromě jiného provést opravné věcné hodnocení projektů 

podaných v 7. výzvě MAS IROP, konkrétně hodnocení kritéria „Realizace signalizace pro nevidomé“ 

u projektů CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – 

komunikace pro pěší na náměstí Republiky a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení 

dopravních podmínek ve městě Hroznětín, u kterých bylo zjištěno chybné věcné hodnocení s vlivem na 

výsledné bodové hodnocení. Termín pro splnění nápravného opatření byl stanoven do 31. 10. 2019. 

Z těchto důvodů bylo svoláno jednání VK. 
 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí předloženou informaci o veřejnosprávní kontrole 

č.4/2019/IR. 

 

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

 

Usnesení č. 90/09/2019 ze dne 17. 9. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí předloženou informaci o veřejnosprávní 

kontrole č.4/2019/IR. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

 

2) Šetření ke střetu zájmů k opravnému hodnocení a výběru projektů v 7. výzvě MAS IROP  

Ing. Jana Urbánková předala slovo manažerce programového rámce IROP. Manažerka programového 

rámce IROP podrobně seznámila přítomné s postupem pro šetření střetu zájmů. Ke každému hodnocení 

a výběru projektu je, v souladu s interními postupy, každý člen výběrové komise povinen provést 

vyhodnocení střetu zájmů a podepsat Etický kodex (EK). Šetření ke střetu zájmů bylo provedeno ve 

vztahu k následujícím projektům:  

 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín 

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti opravného hodnocení a výběru projektů byli z opravného 

hodnocení projektů vyloučeni: 

- pan Janský, jelikož je místostarostou města Hroznětín (žadatele ve výzvě) a zastupuje Sdružení 

obyvatel a uživatelů Velkého Rybníka a Ruprechtova za záchranu oblasti Velký Rybník, z.s.,  IČO: 

66363594, které má sídlo ve městě  Hroznětín (Velký Rybník). 

 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – komunikace 

pro pěší na náměstí Republiky  

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti opravného hodnocení a výběru projektů byla z opravného 

hodnocení projektů vyloučena: 
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- Lada Baranek, která je zastupitelkou města Jáchymov (žadatel ve výzvě) a statutárním orgánem 

společnosti LaNova Consulting, s.r.o., IČO 25246992, která má sídlo ve městě Jáchymov.  

 

Všichni přítomní členové výběrové komise podepsali Etický kodex ke každému hodnocenému projektu.. 

 

 

3)  Proškolení členů VK postupy hodnocení a výběru projektů v Programovém rámci IROP  

Ing. Jana Urbánková předala slovo manažerce programového rámce IROP. Manažerka programového 

rámce IROP podrobně seznámila přítomné s postupy hodnocení a výběru projektů. Ty se řídí aktuální 

verzí směrnice MAS s názvem Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, 

verze 03 (platnost od 14.9.2018), která je dostupná na webu MAS zde: https://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/. 

 

Opravné věcné hodnocení bude probíhat následovně: 

Do věcného hodnocení jsou předány žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrové komise (VK).  

Z členů VK bude vytvořena Hodnotící komise (HK), která provede opravné věcné hodnocení projektů 

v 7. výzvě MAS, IROP, konkrétně kritéria „Realizace signalizace pro nevidomé“ u projektů 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – komunikace 

pro pěší na náměstí Republiky a CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek 

ve městě Hroznětín. HK se skládá z 3 členů VK. HK dodržuje podmínku hlasovacích práv. Členové HK 

v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli. Členové HK hodnotí aritmetickým průměrem, vyplňují 

a podepisují kontrolní list ke každému projektu. Na jednání HK vznikne kontrolní list ke každému 

hodnocenému projektu, který předloží členové HK na jednání VK. Výstupem jednání HK je vyplněný 

a odsouhlasený Kontrolní list opravného věcného hodnocení a seznam hodnocených projektů 

seřazených podle opravného věcného hodnocení. Opravné věcné hodnocení předložených žádostí a 

seznam projektů schvaluje VK. Na jednání HK je přítomen Manažer programového rámce IROP (nebo 

jeho zástupce), který zapisuje výsledky jednání HK do zápisu, kontrolního listu a seznamu projektů, ty 

jsou pak přílohou zápisu jednání. O opravném věcném hodnocení předložených žádostí VK hlasuje.  

Členové VK, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v zájmu zajištění 

usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží. Na jednání VK vznikne zápis, který obsahuje 

projekty seřazené sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily 

podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání 

žádostí o podporu v MS2014+. Po jednání VK je Manažerem programového rámce IROP výsledek 

hodnocení spolu s kontrolním listem vložen do MS2014+ do 10 pracovních dnů od ukončení jednání 

Výběrové komise. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory konstatuje, že byla seznámena se zásady transparentního hodnocení 

a výběru projektů a proškolena v procesech hodnocení a výběru projektů v souladu s Interními postupy 

MAS.  

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 91/09/2019 ze dne 17. 9. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory konstatuje, že byla seznámena se zásady transparentního 

hodnocení a výběru projektů a proškolena v procesech hodnocení a výběru projektů v souladu s 

Interními postupy MAS. 

 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

4)  Sestavení hodnotící komise pro opravné věcné hodnocení žádostí o podporu v 7. výzvě MAS 

IROP 

https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
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Návrh sestavení hodnotící komise k projektům CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení 

bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – komunikace pro pěší na náměstí Republiky a 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín vedoucí 

manažerka SCLLD Ing. Jana Urbánková předložila následující. Návrh proběhl s přihlédnutím k tomu, 

aby bylo zamezeno střetu zájmů a byla dodržena podmínka hlasovacích práv: 

 

Návrh složení hodnotících komisí: 

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – 

komunikace pro pěší na náměstí Republiky:  

Hodnotící komise:  Miloš Kameš (veřejný sektor), Luboš Pastor (soukromý sektor – soc., zdrav., 

kultura) a  Zdeněk Matějů (soukromý sektor – venkov). 

 

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín 

Hodnotící komise: Miloš Kameš (veřejný sektor), Luboš Pastor (soukromý sektor – soc., zdrav., kultura) 

a  Zdeněk Matějů (soukromý sektor – venkov). 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekt 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – komunikace 

pro pěší na náměstí Republiky hodnotící komisi ve složení Miloš Kameš (veřejný sektor), Luboš Pastor 

(soukromý sektor – soc., zdrav., kultura) a  Zdeněk Matějů (soukromý sektor – venkov) a pro projekt 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín hodnotící 

komisi ve složení Miloš Kameš (veřejný sektor), Luboš Pastor (soukromý sektor – soc., zdrav., kultura) 

a  Zdeněk Matějů (soukromý sektor – venkov). 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 92/09/2019 ze dne 17. 9. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekt 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – 

komunikace pro pěší na náměstí Republiky hodnotící komisi ve složení Miloš Kameš (veřejný 

sektor), Luboš Pastor (soukromý sektor – soc., zdrav., kultura) a  Zdeněk Matějů (soukromý 

sektor – venkov) a pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních 

podmínek ve městě Hroznětín hodnotící komisi ve složení Miloš Kameš (veřejný sektor), Luboš 

Pastor (soukromý sektor – soc., zdrav., kultura) a  Zdeněk Matějů (soukromý sektor – venkov). 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 2 

  

Členové HK obdrželi podklady pro provedení opravného věcného hodnocení.  

 

 

5) Stanovení termínu jednání hodnotící komise k opravnému věcnému hodnocení kritéria 

„Realizace signalizace pro nevidomé“ (projekty v 7. výzvě IROP) 

 

Přítomní odsouhlasili termíny jednání hodnotící komise:  

 pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě 

Jáchymov – komunikace pro pěší na náměstí Republiky:  24. 9. 2019 v 8,00 hod.  

 pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827 – Zlepšení dopravních podmínek ve městě 

Hroznětín 24. 9. 2019  v 8,30 hod. 

  

6) Stanovení termínu jednání Výběrové komise  

Přítomní odsouhlasili termín jednání výběrové komise:  24. 9. 2019 v 9,00 hod.  
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7)  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.  

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 17. 9. 2019        ……………………… 

 

Ověřil: Luboš Pastor, v Ostrově dne: 17. 9. 2019           ……………………..... 

 

Předseda VK: Jitka Pokorná, v Ostrově dne: 17. 9. 2019         ……………………….  

 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Prezenční listina 

- Př. č. 2 – Etické kodexy 


