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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 1.3.2022 

Čas jednání: 9:30 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Ing. Alexandra Fürbachová,  

 

Program jednání: 

1. Jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu  

2. Schválení programu jednání 

3. Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů v 19. výzvě MAS IROP – Doprava VI. 

a připomenutí postupů hodnocení projektů 

4. Věcné hodnocení projektů – 19. výzva MAS Krušné hory – IROP - Doprava VI. 

5. Dotazy, diskuze, různé 

 

Přítomné přivítal předseda VK Mgr. Luboš Pastor a zahájil jednání tím, že prohlásil Výběrovou 

komisi za usnášeníschopnou a konstatoval, že je splněna podmínka, že veřejný sektor, ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více jak 49% hlasovacích práv.  

 

1) Jmenování zapisovatele, ověřovatele zápisu  

Předseda VK jmenoval Ing. Alexandru Fürbachovou jako zapisovatelku a Stefanu Švecovou jako 

ověřovatele zápisu. Předseda VK pověřil Ing. Janu Urbánkovou k vedení jednání, rozpravě, hlasování, 

přerušení a ukončení jednání. 

 

Návrh usnesení  

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

jako ověřovatele zápisu Stefanu Švecovou.. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.12/03/2022 ze dne 1.3.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru 

Fürbachovou a jako ověřovatele zápisu Stefanu Švecovou. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

                                                                                                                                                                                                

2) Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK výše uvedený 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 VK č.13/03/2022 ze dne 1.3.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje předložený program jednání. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 
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3) Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů v 19. výzvě MAS IROP – Doprava VI. 

a připomenutí postupů hodnocení projektů 

Jelikož se tohoto jednání VK zúčastnili stejní členové, kteří byli na minulém jednání VK přítomni, 

bylo provedeno zopakování postupů hodnocení projektů, dále také šetření ke střetu zájmů. 

Členové VK sdělili, že k žádné změně týkající se střetu zájmů z jejich strany nedošlo a že etické 

kodexy podepsané 22.2.2022 zůstávají v platnosti. 

Zopakovány byly následující základní postupy v hodnocení projektů, které navazují na minulé jednání 

VK, kde bylo provedeno detailní školení v postupech hodnocení. 

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 věcného hodnocení a 

seznam hodnocených projektů seřazených podle věcného hodnocení. Věcné hodnocení předložených 

žádostí a seznam projektů schvaluje VK. O věcném hodnocení předložených žádostí VK hlasuje.  

V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+. 

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

usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží.  

O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován prostřednictvím automatické interní depeše 

MS2014+ po zadání výsledku věcného hodnocení do MS2014+ a změně stavu. 

Ode dne doručení depeše s výsledkem hodnocení běží žadateli 15 denní lhůta pro možnost podání 

žádostí o přezkum v případě negativního i pozitivního výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se 

mohou podání žádosti o přezkum vzdát.  

Po uplynutí lhůt jsou projekty předány Rozhodovacímu orgánu. Ten je odpovědný za výběr projektů. 

 

 

4)  Věcné hodnocení projektů – 19. výzva MAS Krušné hory – IROP - Doprava VI. 

Hodnotící komise seznámila VK s věcným hodnocením projektů podaným v 19. výzvě MAS Krušné 

hory – IROP - Doprava VI. a předala výstupy z hodnocení v hodnotící komisi:  

 Kontrolní list k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035, OSTROV, OK TESCO - 

KAUFLAND,  ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI, žadatel Město Ostrov, 

 Kontrolní list k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017050, Zvýšení bezpečnosti chodců 

podél III/221 27, žadatel Obec Kyselka, 

 Kontrolní list k projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017060, Bezpečnost dopravy v ulicích 

Rolavská a Bezejmenná v Nové Roli, žadatel Město Nová Role, 

 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, které projednala. 

 

Návrhy usnesení  

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035, OSTROV, OK TESCO - KAUFLAND,  ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI, žadatel Město Ostrov. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list 

k danému projektu. 

 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017050 , Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27, žadatel Obec 

Kyselka. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu. 

 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017060, Bezpečnost dopravy v ulicích Rolavská a Bezejmenná v Nové 

Roli, žadatel Město Nová Role. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list k danému 

projektu. 
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Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Seznam projektů seřazených sestupně dle 

přiděleného bodového hodnocení v 19. výzvě MAS Krušné hory – IROP - Doprava VI. 

 

Rozprava probíhala ke všem návrhům usnesení společně. K návrhům usnesení nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani protinávrhy. Hlasování proběhlo k jednotlivým návrhům usnesení samostatně. 

 

Usnesení VK č.14/03/2022 ze dne 1.3.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje věcné hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035, OSTROV, OK TESCO - KAUFLAND,  ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI, žadatel Město Ostrov. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list 

k danému projektu. 

 

Výsledek hlasování Pro  5 Proti 0 Zdržel se 2 

 

Usnesení VK č.15/03/2022 ze dne 1.3.2022 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017050 , Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27, žadatel Obec 

Kyselka. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list k danému projektu. 

 

Výsledek hlasování Pro  5 Proti 0 Zdržel se 2 

 

Usnesení VK č.16/03/2022 ze dne 1.3.2022 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017060, Bezpečnost dopravy v ulicích Rolavská a Bezejmenná v 

Nové Roli, žadatel Město Nová Role. Dále projednala a schvaluje předložený Kontrolní list 

k danému projektu. 

 

Výsledek hlasování Pro  5 Proti 0 Zdržel se 2 

 

Usnesení VK č.17/03/2022 ze dne 1.3.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Seznam projektů seřazených 

sestupně dle přiděleného bodového hodnocení v 19. výzvě MAS Krušné hory – IROP - Doprava 

VI. 

 

Výsledek hlasování Pro  5 Proti 0 Zdržel se 2 

 

 

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

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, prezenční listina, jsou uloženy 

v kanceláři MAS Krušné hory o. p. s. 

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hod. Termín dalšího jednání Výběrové komise nebyl stanoven. 

 

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 1.3.2022  ……………………… 

 

Ověřil: Stefana Švecovoá, v Ostrově dne: 1.3.2022  ……………………..... 

 

Předseda VK: Luboš Pastor, v Ostrově dne: 1.3.2022   ……………………….  

 

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Kontrolní listy k projektům v 19. výzvě MAS IROP 

- Seznamy projektů v 19. výzvě MAS IROP 


