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Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

 

Datum jednání: 8. 1. 2020 

Čas jednání: 10:0 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Bc. Lenka Vaňková, manažer MAS  

Program jednání: 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2) Schválení programu jednání 

3) Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Prorodinná 

opatření IV 

4) Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Podpora 

zaměstnanosti IV 

5) Projednání a schválení Long listu 

6) Diskuze, různé 

Přítomné přivítala p. Pokorná, předsedkyně Výběrové komise a zahájila jednání tím, že 

prohlásila Výběrovou komisi za usnášeníschopnou.  

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

P. Pokorná navrhla Výběrové komisi (VK) Bc. Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku a p. Pastora 

jako ověřovatele zápisu. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                         

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku 

Vaňkovou a jako ověřovatele zápisu p. Pastora. 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.99/01/2020 ze dne 8. 1. 2020 

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje zapisovatelku jednání Bc. Lenku 

Vaňkovou a ověřovatele zápisu p. Luboše Pastora. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 
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2) Schválení programu jednání 

 

P. Pokorná předložila členům VK návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky zaslané 

členům VK předem elektronicky. VK hlasovala o výše uvedeném programu jednání. K návrhu 

programu nebyly žádné připomínky. 

Návrh usnesení                                                                                                                                                     

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje výše uvedený program jednání 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 100/01/2020 ze dne 8. 1. 2020 

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. schvaluje výše uvedený program jednání 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

3) Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Prorodinná 

opatření IV 

 

P. Pokorná seznámila přítomné s podanými projekty do výzvy Prorodinná opatření IV a se 

systémem hodnocení žádostí o podporu v rámci programového rámce OPZ CLLD MAS Krušné 

hory. Připomněla vnitřní směrnici MAS Krušné hory č. 02 Transparentnost hodnocení a výběr 

projektů, zamezení střetu zájmů, na základě které všichni zúčastnění členové Výběrové komise 

podepsali Etický kodex.  

Bylo zkonstatováno, že přítomný člen VK p. Janský je ve střetu zájmu (zastupuje jednoho 

z žadatelů) a proto se nemůže hodnocení zúčastnit. V souladu s Př. č. 1 výzvy- Směrnice MAS 

Krušné hory 02, Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, B/ 

POSTUPY MAS PRO OPZ je umožněno aby „Podjatá osoba se může jednání Výběrové komise 

formálně zúčastnit v zájmu zajištění její usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování 

(započítává se do kvóra)“, z tohoto důvodu se p. Janský jednání tohoto bodu účastnil pouze 

formálně. 

Členové Výběrové komise byli seznámeni s dosavadním postupem hodnocení projektů a byl 

jim představen další postup – finální hodnocení a sestavení Long listu. 

Členům Výběrové komise byly předloženy tři projektové žádosti z výzvy z OPZ – Prorodinná 

opatření IV, která byla vyhlášena 24. 9. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 

Výzva Prorodinná opatření IV č. A49/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II, žadatel Město Hroznětín 

b) Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatel MAS Krušné hory 

c) Dětská skupina Žabička, žadatel Dětské centrum Žabička 
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Projektové 

žádosti prošly hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, byl na ně zpracován 

expertní posudek a v dalším kole věcného hodnocení byly hodnoceny hodnotící                                

komisí složenou z členů Výběrové komise, kteří byli navrženi kanceláří MAS a elektronicky 

schváleni členy Výběrové komise. Hodnotící komisi tvořili – p. Pokorná, p. Matějů a p. 

Němeček. 

Podklady k hodnocení projektů Výběrovou komisí obdrželi členové předem elektronicky. 

Hodnocení hodnotící komise 

Název projektu žadatel Bodové hodnocení  

Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015735 

Město Hroznětín 100 

Příměstské tábory MAS Krušné hory 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750 

MAS Krušné hory, o. p. s. 92,5 

Dětská skupina Žabička 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015766 

Dětské centrum Žabička 92,5 

 

Výběrové komisi byla předložena jednotlivá hodnocení zpracovaná hodnotící komisí již 

v předstihu elektronicky a na jednání Výběrové komise dne 8. 1. 2020 se její členové na 

výsledcích shodli a projekty doporučili ke schválení Rozhodovacím orgánem MAS. 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. projednala a schvaluje výsledek hodnocení 

projektů:  

- Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II, žadatele Město Hroznětín, 100 b 

- Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatele MAS Krušné hory, 92,5 b 

- Dětská skupina Žabička, žadatele Dětské centrum Žabička, 92,5 b 

v rámci Výzvy Prorodinná opatření IV programového rámce OPZ (viz příloha č. 1 tohoto 

zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení 101/01/2020 ze dne 8. 1. 2020 

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. projednala a schvaluje výsledek hodnocení 

projektů:  

- Příměstské tábory Hroznětín – Merklín II, žadatele Město Hroznětín, 100 b  

- Příměstské tábory MAS Krušné hory, žadatele MAS Krušné hory, 92,5 b 

- Dětská skupina Žabička, žadatele Dětské centrum Žabička, 92,5 b 

v rámci Výzvy Prorodinná opatření IV programového rámce OPZ (viz příloha č. 1 tohoto 

zápisu) 
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Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

4) Hodnocení projektů podaných do 4. výzvy MAS Krušné hory o. p. s – Podpora 

zaměstnanosti IV 

  

P. Pokorná předala slovo p. Vaňkové, manažerce MAS pro oblast OPZ, která seznámila 

přítomné s podaným projektem do výzvy Podpora zaměstnanosti IV. P. Vaňková připomněla, 

že systém hodnocení je stejný jako v případě hodnocení žádostí ve výzvě Prorodinná opatření 

IV, nikdo ze zúčastněných není ve střetu zájmu k podané žádosti a všichni zúčastnění členové 

Výběrové komise podepsali Etický kodex. Podepsané EK jsou uloženy v dokumentaci k 

žádosti v kanceláři MAS. 

Členové Výběrové komise byli seznámeni s dosavadním postupem hodnocení projektů a byl 

jim představen další postup – finální hodnocení a sestavení Long listu. 

Členům Výběrové komise byla předložena jedna projektová žádost z výzvy z OPZ – Podpora 

zaměstnanosti IV, která byla vyhlášena 24. 9. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 

Výzva Podpora zaměstnanosti IV č. A51/03_16_047/CLLD_16_01_021 

a) Máma s velkým M, žadatel bfz, o. p. s.  

Projektová žádost prošla hodnocením formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, byl na 

ni zpracován expertní posudek a v dalším kole věcného hodnocení byla hodnocena hodnotící                                

komisí složenou z členů Výběrové komise, kteří byli navrženi kanceláří MAS a elektronicky 

schváleni členy Výběrové komise. Hodnotící komisi tvořili – p. Janský, P. Pastor, p. Klimeš. 

Podklady k hodnocení projektů Výběrovou komisí obdrželi členové předem elektronicky. 

Hodnocení hodnotící komise 

Název projektu žadatel Bodové hodnocení  

Máma s velkým M 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015754 

bfz, o. p. s.  75 

 

Výběrové komisi bylo předloženo hodnocení této žádosti zpracované hodnotící komisí již v 

předstihu elektronicky. Členové Výběrové komise na jednání diskutovali nad potřebností 

tohoto projektu na území MAS, zda je k dispozici potřebná cílová skupina, nakonec se na 

výsledku hodnocení Hodnotící komisí shodli a projekt doporučili ke schválení Rozhodovacím 

orgánem MAS. 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. projednala a schvaluje výsledek hodnocení 

projektů:  

- Máma s velkým M, žadatele bfz, o. p. s., 75 b 
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v rámci Výzvy Podpora zaměstnanosti IV programového rámce OPZ (viz příloha č. 2 tohoto 

zápisu) 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

Usnesení 102/01/2020 ze dne 8. 1. 2020 

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. projednala a schvaluje výsledek hodnocení 

projektu:  

- Máma s velkým M, žadatele bfz, o. p. s., 75 b 

v rámci Výzvy Podpora zaměstnanosti IV programového rámce OPZ (viz příloha č. 2 tohoto 

zápisu) 

 

Výsledek hlasování Pro 6  Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

5) Projednání a schválení Long listu 

Na základě vyhodnocení projektových žádosti byly navrženy dva Long listy (předvýběr 

projektů na základě objektivních kritérií), jejichž finální podoba byla schválena členy Výběrové 

komise. Long listy jsou přílohou zápisu a jsou zpracovány pro každou výzvu zvlášť. 

Pořadí projektů dle jednotlivých výzev a bodového hodnocení: 

Výzva Prorodinná opatření IV - Long list obsahuje 3 projektové žádosti 

 

Návrh usnesení                                                                                                                                                    

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. navrhuje a schvaluje na základě hodnocení 

předložené projektové žádosti Long list do výzvy Prorodinná opatření IV č. 

A49/03_16_047/CLLD_16_01_021 a do výzvy Podpora zaměstnanosti IV č. 

A51/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

K návrhu usnesení nebyly žádné připomínky ani protinávrhy 

 

 

Pořadí Název projektu žadatel Počet bodů 

1 Příměstské tábory Hroznětín – 

Merklín II 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015735 

Město Hroznětín 100 

2-3 Příměstské tábory MAS Krušné hory MAS Krušné hory, 

o. p. s. 

92,5 

2-3 Dětská skupina Žabička Dětské centrum 

Žabička 

92,5 
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Usnesení č. 103/01/2020 ze dne 8. 1. 2020 

Výběrová komise MAS Krušné hory, o. p. s. navrhla a schválila na základě hodnocení 

předložené projektové žádosti Long list do výzvy Prorodinná opatření IV č. 

A49/03_16_047/CLLD_16_01_021 a do výzvy Podpora zaměstnanosti IV č. 

A51/03_16_047/CLLD_16_01_021 (příloha č. 3 tohoto zápisu). 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

6) Diskuze, různé 

 

Členové Výběrové komise se v podstatě shodli, že předložené projekty jsou vhodné pro území 

MAS, přesto že riziko nenaplnění indikátorů v žádosti na Podporu zaměstnanosti je vcelku 

vysoké vzhledem k nízké nezaměstnanosti. Nicméně je na žadateli, aby indikátory naplnil.  

 

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, PL, podepsané Etické kodexy 

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

Jednání bylo ukončeno v 11:15 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl 

stanoven. 

Zapsala: Bc. Lenka Vaňková 

V Ostrově dne: 8. 1. 2020 

Ověřil: Mgr. Luboš Pastor 

V Ostrově dne: 9. 1. 2020 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Hodnocení žádostí do výzvy Prorodinná opatření IV 

- Př. č. 2 – Hodnocení žádosti do výzvy Podpora zaměstnanosti IV 

- Př. č. 3 – Long listy 

- Př. č. 4 – Prezenční listina 


