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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 22.02.2022 

Čas jednání: 09:00 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. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Proškolení členů VK pro hodnocení projektů IROP  

4. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 19. výzvy IROP – Doprava VI. 

5. Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 19. výzva IROP – Doprava VI. 

6. Stanovení příštího termínu jednání VK, 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 a ověřovatele zápisu  

Předseda VK navrhl Ing. Alexandru Fürbachovou, manažerku MAS pro IROP, jako zapisovatelku a 

Stefanu Švecovou jako ověřovatelku zápisu. Předseda VK pověřil Ing. Janu Urbánkovou, vedoucí 

manažerku CLLD, k vedení jednání, rozpravě, hlasování, přerušení a ukončení jednání. 

 

Návrh usnesení  

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

jako ověřovatelku zápisu Stefanu Švecovou.. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.07/02/2022 ze dne 22.02.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru 

Fürbachovou a jako ověřovatelku zápisu Stefanu Švecovou. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

2) Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky zaslané 

členům VK předem elektronicky. 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. 08/02/2022 ze dne 22.02.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 
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3)  Proškolení členů VK pro hodnocení projektů IROP 

Následně Ing. Jana Urbánková předala slovo manažerce MAS pro IROP, Ing. Alexandře Fürbachové. Ta 

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

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

od 27.10.2020), která je dostupná na webu MAS zde: https://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/. 

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 je vytvořena Hodnotící komise (HK), která provádí věcné hodnocení projektů ve výzvě MAS. 

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 

věcného hodnocení a seznam hodnocených projektů seřazených podle věcného hodnocení. 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 věcném hodnocení předložených žádostí VK hlasuje.  

Členové VK, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání VK 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. 

O výsledku věcného hodnocení je 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 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. 

 

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. 09/02/2022 ze dne 22.02.2022 

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

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

s Interními postupy MAS. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

4) Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 19. výzvy IROP – Doprava VI. 

Ing. Jana Urbánková podrobně seznámila přítomné s projekty pro věcné hodnocení v rámci 19. Výzvy 

MAS Krušné hory – IROP – Doprava VI. Jedná se o projekty, které splnily hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Žádný z žadatelů nepodal žádost o přezkum proti hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti.  Členové VK tyto informace také obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání 

VK. Jedná se o následující projekty: 

https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
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Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035 OSTROV, OK TESCO – KAUFLAND, ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI  

Žadatel: Město Ostrov 

Celkové výdaje:   1 813 773,10 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:   1 034 574,16 Kč 

Požadovaná dotace:       982 845,45 Kč 

 

Předmět projektu (stručně): Jedná se o změnu dokončené dopravní stavby za účelem zvýšení bezpečnosti 

dopravy na pozemní komunikaci. Stávající místo pro přecházení na jižní větvi OK Tesco – Kaufland se 

mění na přechod pro chodce úpravou ochranného ostrůvku přechodu s odsunutím jízdního vjezdového 

pruhu a osazením oboustranného přisvětlení přechodu. Tvar a šířkové uspořádání západní části OK (u OD 

Kaufland) je upraveno tak, aby bylo eliminováno přímé projetí osobních vozidel Jáchymovskou ulicí skrz 

okružní křižovatku, avšak byla zachována průjezdnost návrhových vozidel. Oblouky výjezdu 

zásobovacích větví OD Kaufland i OD Tesco jsou rozšířeny pomocí dlážděných srpků. 

Projekt zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy: 

- Projekt zajišťuje bezbariérový přístup ke dvěma autobusovým zastávkám veřejné dopravy. 

- Projekt zajišťuje přístup k dvěma přechodům pro chodce a ke třem místům pro přecházení. 

Ukončení projektu: 31. 10. 2022 

 

 

Projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017050 Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27 

Žadatel: Obec Kyselka 

Celkové výdaje:   4 263 133,14 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:   3 708 007.77 Kč 

Požadovaná dotace:   3 522 607,38 Kč 

 

Předmět projektu (stručně): Hlavním výstupem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Kyselka. 

Díky realizaci projektu dojde k vytvoření bezpečného a fyzicky odděleného prostoru pro pohyb pěších v 

souběhu vozovkou krajské silnice. V rámci projektu bude vybudován nový chodník v souběhu s vozovkou 

III/221 27, který naváže na již zrealizovaný chodník v místní části Radošov a propojí tuto část obce s 

autobusovou zastávkou u základní a mateřské školy v Kyselce. V rámci projektu bude stavebně upraveno 

také nástupiště autobusové zastávky u ZŠ a dále vystavěna parkovací stání v prostoru vedle autobusové 

zastávky u školy.  

Chodník bude mít délku 610,00 m a šířku 1,50 m. 

Projekt zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy: 

- Projekt zajišťuje bezbariérový přístup ke dvěma autobusovým zastávkám veřejné dopravy. 

- Projekt dále zajišťuje přístup celkem ke 3 místům pro přecházení. 

Ukončení projektu: 30.05.2023 

 

 

Projekt: 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 

Celkové výdaje:   6 830 466,24 Kč 

Celkové způsobilé výdaje:   4 584 826,02 Kč 

Požadovaná dotace:    4 355 584,71 Kč 

 

Předmět projektu (stručně): Hlavní aktivitou projektu je vybudování chodníků v ulicích Rolavská a 

Bezejmenná ve městě Nová Role, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Chodník ul. Rolavská 

Bude nově vybudován chodník pro pěší v šíři 2,0m, povrch z betonové dlažby. Délka chodníku bude 

177,56 m. 

Chodník ul. Bezejmenná 
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Bude nově vybudován chodník pro pěší v šíři 2,0m, povrch z betonové dlažby, podél parkovacích stání. 

Celková délka úpravy bude 52 m. 

Celková délka chodníků: 229,56 m. 

V projektu jsou navrženy vodící linie pro slabozraké a nevidomé s využitím přirozených i umělých 

hmatových vodících linií. Přirozenou hmatovou vodící linii chodníků tvoří přilehlé domy a nové obruby 

ABO 8/25+6cm. 

Projekt zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy: 

- Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup ke dvěma autobusovým zastávkám veřejné dopravy. 

- Projekt dále zajišťuje přístup celkem ke 5 místům pro přecházení. V ulici Rolavská jsou navržena 

4 místa pro přecházení a v ulici Bezejmenná je navrženo 1 místo pro přecházení.  

Ukončení projektu: 30. 6. 2023 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projekty podanými do 19. výzvy MAS Krušné hory – 

Doprava VI. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 10/02/2022 ze dne 22.02.2022 

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projekty podanými do 19. výzvy MAS Krušné 

hory – Doprava VI. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

5) Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 19. výzva IROP – Doprava VI. 

Vedoucí manažerka CLLD 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). Všichni přítomní členové 

výběrové komise podepsali Etický kodex ke každému hodnocenému projektu včetně uvedení střetu 

zájmů. 

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

z hodnocení a výběru projektu v rámci 19. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava VI. vyloučeni: 

- Luboš Pastor, který je ve střetu zájmů s dvěma projekty: pro město Ostrov se podílel na přípravě 

žádosti o dotaci na projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035 OSTROV, OK TESCO – 

KAUFLAND, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI a dále je zastupitelem města Nová Role, která podala 

žádost o dotaci na projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017060 Bezpečnost dopravy v ulicích 

Rolavská a Bezejmenná v Nové Roli a jeho bydliště je také v Nové Roli, 

- ing. Joža Lokajíček, který je ve střetu zájmů s CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017035 OSTROV, OK 

TESCO – KAUFLAND, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI, jelikož zastupuje subjekt Ostrov zdraví o.p.s., 

který působí na území města Ostrov,  

Následně vedoucí manažerka navrhla složení hodnotící komise k projektům podaným v 19. výzvě MAS 

– IROP – Doprava VI. Návrh složení provedla s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů a 

byla dodržena podmínka hlasovacích práv. S p. Lapinovou byl střet zájmů a účast v komisi konzultován 

telefonicky. 

Návrh složení hodnotící komise: 

- Miloš Kameš 

- Lada Baranek – Lapinová 

- Jiří Beldík 

Návrh složení výběrová komise projednala. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty podané 

do 19. výzvy MAS Krušné hory – Doprava VI: - Miloš Kameš, Lada Baranek – Lapinová, Jiří Beldík 
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K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 11/02/2022 ze dne 22.02.2022 

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

podané do 19. výzvy MAS Krušné hory – Doprava VI: Miloš Kameš, Lada Baranek – Lapinová, 

Jiří Beldík. 

 
Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Následně byly členům hodnotící komise předány podklady pro hodnocení jednotlivých projektů v el. 

podobě na flash disku (Kontrolní listy, žádosti o podporu). 

 

6) Stanovení příštího termínu jednání VK, diskuze, různé  

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

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

 

Současně byly stanoveny následující termíny jednání HK a VK: 

Termín jednání Hodnotící komise pro hodnocení projektů z 19. výzvy MAS: 1.3.2022 v 9,00 

Termín jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů z 19. výzvy MAS: 1.3.2022 v 9,30 

 

Jednání bylo ukončeno v 9:45 hod. 

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 22.02.2022 ……………………… 

 

Ověřil: Stefana Švecová, v Ostrově dne: 22.02.2022  …………………..... 

 

Předseda VK: Mgr. Luboš Pastor, v Ostrově dne: 22.02.2022  …………………….  

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etické kodexy 

- Př. č. 2 – Prezenční listina 


