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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

Místo konání:  Zasedací místnost kanceláře MAS Hlinecko – Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 

Datum:  9. dubna 2018, 15:30 hodin – 17:30 hodin 

Program jednání: 

1. 15:30 hodin - 16:30 hodin 

Hodnocení žádostí podaných ve výzvě IROP č.1 MAS Hlinecko, z.s.  s názvem: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  - IROP – Vzdělávání a rozvoj 

osobnosti"  

2. 16:30 hodin – 17:30 hodin 

Hodnocení žádostí podaných ve výzvě IROP č.2 MAS Hlinecko, z.s. s názvem:  „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 3 – Komunitní a 

sociální infrastruktura" 

 

Manažerka pro realizaci strategie zahájila jednání a přivítala přítomné členy Výběrové komise. Na předcházejícím jednání Výběrové komise, které 

proběhlo dne 27. února 2018, došlo k proškolení členů VK při postupu hodnocení žádostí ve výzvách IROP. Členové komise byli také obeznámeni se 

seznamem podaných projektů ve výzvách IROP MAS Hlinecko č. 1-4 a zároveň podepsali ve vztahu k projektům jednotlivých výzev etický kodex 

hodnotitele.  

Po vypořádání formálních náležitostí a přijatelnosti projektů byly předány zástupcům Výběrové komise, kteří potvrdili účast na hodnocení projektů 

IROP, oproti podpisu na flash disku 26. března 2018 podklady jednotlivých projektů k vlastnímu věcnému hodnocení (žádost o dotaci, studie 

proveditelnosti a další přílohy žádosti, kontrolní list věcného hodnocení).  

1. Hodnocení žádostí podaných ve výzvě IROP č. 1 MAS Hlinecko, z.s.  s názvem: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  - IROP – Vzdělávání a 

rozvoj osobnosti". 

V rámci příjmu žádostí byly zaregistrovány dvě žádosti o podporu. Ze 7 členné Výběrové komise nebyl žádný člen ve střetu zájmů, dva členové byli 

předem omluveni a nepřevzali podklady projektů k hodnocení (Bc. Jana Horynová a Mgr. Petr Schmied). Samotnou výzvu následně hodnotilo pět 

hodnotitelů: Jaroslav Kyncl (předseda VK- veř. sektor), Jan Břeň- veř. sektor, Michael Bačkovský- podnik. sektor, Ing. Bedřich Janáček - podnik. 

sektor, PhDr. Magda Křivanová -  nezisk. sektor. Před zahájením hodnocení zopakovala manažerka pro realizaci strategie, která byla ve Výběrové 

komisi v roli zapisovatele, že byly podány a přijaty 2 žádosti o podporu, a ty po doplnění splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí 

v rámci hodnocené výzvy. Dále členům VK zopakovala schválená kritéria věcného hodnocení žádostí této vyhlášené 1. výzvy. 
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Seznam přijatých projektů v 1. výzvě IROP dle data registrace 

Poř.  Reg. č. žádosti  Název žadatele Název projektu CZV (Kč) 

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Datum a 

čas přijetí 

žádosti  

1.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007957 

 

Město Hlinsko Rekonstrukce odborné učebny fyziky 

a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků 

 1 499 043,79  1 424 091,60 02.02.2018   

10 :23:52 

2.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007960 Gymnázium K. V. Raise 

a Střední odborné učiliště, 

Hlinsko, Adámkova 55 

Gymnázium K. V. Raise a Střední 

odborné učiliště Hlinsko - 

multimediální učebna zeměpisu a 

geologie 

     991 384,00      941 814,80  02.02.2018   

11:49:26 

 

Zástupci Výběrové komise hodnotili žádosti v pořadí dle data a času přijetí na základě jednotlivých kritérií věcného hodnocení. U každého kritéria 

komise po diskuzi přidělila počet bodů, který odpovídal plnění daného kritéria. Bodovou hodnotu zaznamenala zapisovatelka do Kontrolního listu 

věcného hodnocení s konkrétním odůvodněním. Hodnotitelé dle schválených interních postupů hodnocení hodnotili společně a pro každý projekt byl 

zpracován hodnotící protokol. 

 

Na základě hodnotících protokolů obou žádostí zpracovala zapisovatelka seznam žádostí v 1. výzvě IROP po věcném hodnocení dle počtu 

obdržených bodů sestupně. Obě hodnocené žádosti splnily podmínky věcného hodnocení, tj. překročily hranici minimálního počtu bodů. Před 

samotným hlasováním konstatoval předseda Výběrové komise Jaroslav Kyncl, že komise je usnášeníschopná (přítomnost 5 členů ze 7). 

Výběrová komise přistoupila k hlasování o schválení Seznamu hodnocených žádostí 1. výzvy IROP. Schválený seznam doporučených projektů ze 

strany Výběrové komise po věcném hodnocení bude předložen členům Představenstva MAS Hlinecko k rozhodnutí o výběru podpořených projektů.  

Výběrová komise přistoupila k hlasování o schválení hodnocené žádostí z 1. výzvy IROP.  

 

Zástupci Výběrové komise schvalují doporučený seznam projektů z 1. výzvy IROP s názvem Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  - IROP – 

Vzdělávání a rozvoj osobnosti". 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti:  0 Zdržel se: 0 
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Doporučený seznam projektů 1. výzvy MAS Hlinecko s názvem: Místní akční skupina Hlinecko, z.s. - IROP - Vzdělávání a rozvoj osobnosti" 

Poř. Reg. č. žádosti  Název žadatele Název projektu CZV (Kč) 

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Počet 

bodů 

1.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007960 Gymnázium K. V. 

Raise a Střední odborné 

učiliště, Hlinsko, 

Adámkova 55 

 Gymnázium K. V. Raise a Střední 

odborné učiliště Hlinsko - 

multimediální učebna zeměpisu a 

geologie 

     991 384,00      941 814,80  70 

2.  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007957 

 

Město Hlinsko  Rekonstrukce odborné učebny 

fyziky a chemie a zřízení výtahu 

ZŠ Ležáků 

 1 499 043,79  1 424 091,60 60 

 

2. Hodnocení žádostí podaných ve výzvě IROP č. 2 MAS Hlinecko, z.s. s názvem:  „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 3 – 

Komunitní a sociální infrastruktura" 

V rámci příjmu žádostí byla zaregistrována pouze jedna žádost o podporu. Ze 7 členné Výběrové komise nebyl žádný člen ve střetu zájmů, dva 

členové byli předem omluveni a nepřevzali podklady projektů k hodnocení (Bc. Jana Horynová a Mgr. Petr Schmied). Samotnou výzvu následně 

hodnotilo pět hodnotitelů: Jaroslav Kyncl (předseda VK- veř. sektor), Jan Břeň- veř. sektor, Michael Bačkovský- podnik. sektor, Ing. Bedřich Janáček 

- podnik. sektor, PhDr. Magda Křivanová -  nezisk. sektor.  

Před zahájením hodnocení zopakovala manažerka pro realizaci strategie, která byla ve Výběrové komisi v roli zapisovatele, že byla podána a přijata 1 

žádost o podporu, a ta po doplnění splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci hodnocené výzvy. Dále členům VK zopakovala 

schválená kritéria věcného hodnocení žádostí této vyhlášené výzvy. 

Seznam přijatých projektů ve 2. výzvě IROP dle data registrace 

 

Poř.  Reg. č. žádosti  Název žadatele Název projektu CZV (Kč) 

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Datum a čas přijetí 

žádosti  

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008014 Římskokatolická 

farnost Raná 

Komunitní centrum 

Raná 

 3 499 782,00   3 324 792,90   15.02.2018   18:53:23 
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Zástupci Výběrové komise hodnotili jednu podanou žádost na základě jednotlivých kritérií věcného hodnocení. U každého kritéria komise po diskuzi 

přidělila počet bodů, který odpovídal plnění daného kritéria. Bodovou hodnotu zaznamenala zapisovatelka do Kontrolního listu věcného hodnocení 

s konkrétním odůvodněním. Členové VK dle schválených interních postupů hodnocení hodnotili společně a pro každý projekt byl zpracován 

hodnotící protokol. 

Na základě hodnotícího protokolu jediné hodnocené žádostí připravila zapisovatelka VK tabulku s informací o žádosti hodnocené ve 2. výzvě 

s uvedením počtu obdržených bodů. Žádost splnila podmínky věcného hodnocení, tj. překročila hranici minimálního počtu bodů. Před samotným 

hlasováním konstatoval předseda Výběrové komise Jaroslav Kyncl, že komise je usnášeníschopná (přítomnost 5 členů ze 7). 

Výběrová komise přistoupila k hlasování o schválení hodnocené žádostí z 2. výzvy IROP.  

 

Zástupci Výběrové komise schvalují doporučený projekt z 2. výzvy IROP s názvem Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  - IROP – Vzdělávání 

a rozvoj osobnosti". 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti:  0 Zdržel se: 0 

Doporučený seznam projektů 2. výzvy MAS Hlinecko s názvem:  „Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – IROP 3 – Komunitní a sociální 

infrastruktura" 

Poř. Reg. č. žádosti  Název žadatele Název projektu CZV (Kč) 

Požadovaná 

dotace (Kč) 

Počet 

bodů 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008014 Římskokatolická farnost Raná Komunitní centrum Raná  3 499 782,00   3 324 792,90   60 

 

Zápis Výběrové komise bude včetně příloh předložen členům Představenstva MAS Hlinecko k rozhodnutí o výběru a podpoře projektu ze strany 

MAS. Předložením zápisu z jednání VK Představenstvu MAS byli pověřeni vedoucí manažerka pro realizaci strategie a předseda Výběrové komise. 

 

Předsedající:                Jaroslav Kyncl     

 

Zapisovatelka:  Ing. Olga Ondráčková            

   

 

Přílohy zápisu: Prezenční listina, Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených žádostí o podporu 
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