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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 22.10. 2019 

Čas jednání: 13:00 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová, Bc. Lenka Vaňková 

 

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 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.  96/10/2019 ze dne 22. 10. 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. Šetření ke střetu zájmů k novému věcnému hodnocení a výběru projektů ve 13. výzvě MAS IROP – 

Vzdělávání III. 

2. Nové věcné hodnocení projektů v 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 

3. Dotazy, diskuze, různé 

 

 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 nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 97/10/2019 ze dne 22. 10. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje předložený program jednání. 



 

2 
 

Výsledek hlasování Pro  8 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

1) Šetření ke střetu zájmů k novému hodnocení a výběru projektů v 13. výzvě MAS IROP – 

Vzdělávání III.  

 

Ing. Jana Urbánková 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 následujícímu projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964 Rekonstrukce a vybavení 

učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov, žadatel Město Ostrov. 

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

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti hodnocení a výběru projektů a etického kodexu byl 

z hodnocení a výběru projektu v rámci 13. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. vyloučen 

pan Luboš Pastor, jelikož se podílel na zpracování žádosti o podporu na podaný projekt v dané výzvě. 

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

usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží.  

 

 

2) Nové věcné hodnocení projektu v 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 

 

Hodnotící komise předala VK podklady ke schválení nového věcného hodnocení projektu 

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

Ostrov, podaného do 13. výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. Nové věcné hodnocení 

projektu proběhlo u kritéria KVH_05 (žadatel byl v průběhu hodnocení ze strany CRR vyzván k úpravě 

žádosti - integrovaného projektu - tak, aby byla v souladu s IROP). VK byly předány následující 

podklady od hodnotící komise: Kontrolní list pro nové věcné hodnocení 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 nového věcného hodnocení.  

Jelikož do výzvy č. 13 byl podán pouze tento jediný projekt, který i po novém věcném hodnocení splnil 

podmínky věcného hodnocení, jelikož získal 45 bodů a minimální počet bodů pro splnění věcného 

hodnocení je 25 bodů, tudíž nové bodové hodnocení nemá vliv na celkové pořadí projektů ve výzvě 

MAS, nebude nutné provést opětovně výběr projektů rozhodovacím orgánem. 

VK doporučuje Kanceláři MAS informovat rozhodovací orgán o provedení této změny na jeho 

nejbližším jednání.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje nové věcné hodnocení projektu 

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

Ostrov. Dále schvaluje předložený Kontrolní list a Seznam projektů seřazených sestupně dle přiděleného 

bodového hodnocení v 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 98/09/2019 ze dne 22. 10. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje nové věcné hodnocení projektu 

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

Masarykova Ostrov. Dále schvaluje předložený Kontrolní list a Seznam projektů seřazených 

sestupně dle přiděleného bodového hodnocení v 13. výzvě MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání 

III. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 1 
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3)  Dotazy, diskuze, různé  

 

Manažerka pro IROP na základě dotazů VK informovala členy VK o přípravě výzev na další, 4. kolo 

výzev MAS z IROP, které jsou vázány na výzvy ŘO a o revizi výzev ŘO  č. 53 a 68 pro MAS, která 

proběhla v říjnu 2019 a která spočívala v prodloužení doby pro podání žádosti o podporu. 

 

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 13:30 hod.  

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 22.10. 2019         ……………………… 

 

Ověřil: Luboš Pastor, v Ostrově dne: 22. 10. 2019                       ……………………..... 

 

Předseda VK: Jitka Pokorná, v Ostrově dne: 22. 10. 2019         ……………………….  

 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Prezenční listina 

- Př. č. 2 – Etické kodexy 

- Př. č. 3 - Kontrolní list k projektu s novým hodnocením 

- Př. č. 4 - Seznam projektů v 13. výzvě MAS IROP po novém hodnocení 




