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Zápis z jednání Výběrové komise spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj 

Humpolecka dne 19. 11. 2018 

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin. 

Přítomní: ZOD Hořice (Ing. František Novák), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Josef Jelínek, 

DiS.), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Mgr. Irena Krčilová, fyzická osoba 

 

Zaměstnanci kanceláře MAS: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová 

 

Program jednání: 

1. Úvod, přivítání na jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Kontrola střetu zájmů 4. výzva IROP 

3. Přidělení bodů k jednotlivým kritériím pro věcné hodnocení, okomentování hodnocení 

a sestavení Seznamu doporučených/nedoporučených žádostí k podpoře – 4. výzva IROP 

– Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů. 

4. Kontrola střetu zájmů 5. výzva IROP 

5. Přidělení bodů k jednotlivým kritériím pro věcné hodnocení, okomentování hodnocení 

a sestavení Seznamu doporučených/nedoporučených žádostí k podpoře – 5. výzva IROP 

– Územní studie 2 

6. Diskuse a dotazy 

7. Závěr 

 

1. Úvod, přivítání na jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Jednání Výběrové komise začalo v 16:00 hodin. Manažer MAS přivítal na jednání členy 

Výběrové komise. Na jednání bylo přítomni 4 členové VK: tři ze soukromého sektoru (75 %): 

ZOD Hořice, Sbor dobrovolných hasičů Píšť, Mgr. Irena Krčilová a jeden z veřejného sektoru 

(25 %): Obec Jiřice. 

Složení zájmových skupin bylo následující: Neziskové organizace 1 člen (25 %) – SDH Píšť; 

Obce 1 člen (25 %) – Obec Jiřice; Podnikatelé 1 člen (25 %) – ZOD Hořice; Fyzické osoby: 1 

člen (25 %) – Irena Krčilová. Soukromý sektor ani žádná ze zájmových skupin neměla více jak 

49 % hlasovacích práv. VK byla usnášeníschopná a mohla projekty doporučit k financování, 

tzn. sestavit Seznam doporučených/nedoporučených projektů k podpoře po věcném hodnocení. 

Všichni členové VK jsou zároveň členy hodnotící komise IROP dle interních postupů MAS pro 

IROP. 

Zapisovatelem zápisu byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem zápisu Ing. František 

Novák místo nepřítomného předsedy VK Mgr. Zdeňka Vaňka. Přítomným byl představen 

program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení VK č. 21/2018: členové VK schválili zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválili 

program jednání. 

 

2. Kontrola střetu zájmů 4. výzva IROP 

Pro tuto výzvu není nikdo z přítomných ve střetu zájmů. Všichni členové podepsali Čestné 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které je součástí Etického kodexu členů orgánů a 

zaměstnanců MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka.  

 

Usnesení VK č. 22/2018: VK vzala na vědomí informace o neexistenci střetu zájmů a Etickém 

kodexu a bezúhonnosti členů. 

 

3. Přidělení bodů k jednotlivým kritériím pro věcné hodnocení, okomentování 

hodnocení a sestavení Seznamu doporučených/nedoporučených žádostí k podpoře 

– 4. výzva IROP – Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů. 

Výběrová komise hodnotila tři projekty v rámci 4. výzvy IROP – Podpora kapacit a kvality škol 

všech stupňů. U každého hodnoceného projektu došlo k přidělení bodů k jednotlivým kritériím 

věcného hodnocení a zdůvodnění přidělených bodů. Komentář k jednotlivým kritériím je 

uveden také v Kontrolních listech všech tří projektů. 

 

Identifikace výzvy: 

Název MAS: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS  

 Společnost pro rozvoj Humpolecka 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_16_01_086 

Označení výzvy: 4. výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-

Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů 

Registrační číslo výzvy: 168/06_16_075/CLLD_16_01_086 

Aktivity: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

 Infrastruktura základních škol 

Celkové způsobilé výdaje: 3 684 210,000 Kč 

 

Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

 

Název žadatele: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

Název projektu: Rekonstrukce minimlékárny 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009402 

Identifikace žádosti (Hash): BfVRTP 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 
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• Výše požadované dotace Žadatel požaduje dotaci ve výši 1.686.281,35 Kč, tj. 

Požadovaná dotace je méně než 2 mil. Kč, proto bylo za toto 

kritérium přiděleno 20 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Žádost o dotaci – přehled zdrojů financování (str. 14) příspěvek 

Unie (= požadovaná výše dotace) 1.686.281,35 Kč 

• Počet obyvatel obce/města, 

ve které se projekt realizuje 

k 31. 12. 2017 

Dle aktuálních statistik ČSÚ platných k 31. 12. 2017 mělo 

město Humpolec, celkem 10.835 obyvatel, tj. Obec, v níž se 

realizuje projekt, má nad 1500 obyvatel, proto byly za toto 

kritérium přiděleny 4 body. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Statistika ČSÚ počet obyvatel v obcích k 31. 12. 2017. Město 

Humpolec mělo vč. místních částí celkem 10.835 obyvatel. 

• Připravenost projektu – 

stavební řízení 

Žadatel doložil Souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, proto bylo za toto kritérium přiděleno 5 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti (SP) kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, popis stavebního řízení: Souhlas byl vydaný 

stavebním úřadem v Humpolci dne 27. 2. 2018. 

příloha: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

ze dne 27. 2. 2018. 

• Připravenost projektu – 

stupeň projektové 

dokumentace 

V současnosti je připravena projektová dokumentace na 

základě, které byl vydán Souhlas stavebního úřadu, proto bylo 

za toto kritérium přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Příloha: projektová dokumentace 

• Připravenost projektu – 

výběrové/zadávací řízení 

Žadatel má vyhlášená výběrová řízení pro tento projekt, proto 

byly za toto kritérium přiděleny 3 body. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, část: připravenost dokumentace k zadávacím a 

výběrovým řízením – VŘ byla vyhlášena. 

• V projektu jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

U tvrzení: „V Projektu jsou vedena ke každé oblasti min. 3 

rizika“ je odpověď NE. V ŽoD jsou uvedena dvě finanční 

rizika, proto bylo přiděleno 8 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

mailto:info@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/


 
 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

Žádost o dotaci, str. 46. Finanční rizika byla uvedena pouze 2. 

• Projekt je efektivní a 

udržitelný 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně efektivnost a udržitelnost 

projektu, proto bylo přiděleno 16 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti. 

• Pouze pro aktivitu MŠ: 

Kvalita - projekt zvyšuje 

kapacitu infrastruktury 

pro předškolní vzdělávání 

o: 

NR 

• Pouze pro aktivitu ZŠ, SŠ a 

neformální vzdělávání: 

Hodnota indikátoru č. 5 00 

01 – Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 je 10 žáků, proto bylo 

přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti, Žádost o dotaci 

Výsledný počet bodů: 56 

Celkové způsobilé výdaje: 1 775 033,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 1 686 281,35 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

1 686 281,35 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt jednohlasně schválila. 

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 

 

Aktivita: Infrastruktura základních škol 

 

Název žadatele: Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov 

Název projektu: Nová přírodní učebna - Altán 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009403 

Identifikace žádosti (Hash): BfXxBP 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 

• Výše požadované dotace Žadatel požaduje dotaci ve výši 858.848,45 Kč, tj. Požadovaná 

dotace je méně než 2 mil. Kč, proto bylo za toto kritérium 

přiděleno 20 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Žádost o dotaci – přehled zdrojů financování (str. 14) příspěvek 

Unie (= požadovaná výše dotace) 858.848,45 Kč 

Dle aktuálních statistik ČSÚ platných k 31. 12. 2017 měla obec 

Senožaty celkem 742 obyvatel, tj. Obec, v níž se realizuje 
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• Počet obyvatel obce/města, 

ve které se projekt realizuje 

k 31. 12. 2017 

projekt, má 500-1499 obyvatel, proto bylo za toto kritérium 

přiděleno 6 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Statistika ČSÚ počet obyvatel v obcích k 31. 12. 2017. Obec 

Senožaty měla vč. místních částí celkem 742 obyvatel. 

• Připravenost projektu – 

stavební řízení 

Žadatel doložil Společný územní souhlas a souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru, proto bylo za 

toto kritérium přiděleno 5 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti (SP) kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, část popis stavebního řízení: „Doložen Společný 

územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru“ 

příloha: stavební souhlas. 

• Připravenost projektu – 

stupeň projektové 

dokumentace 

Žadatel má vypracovanou projektovou dokumentaci ve stupni 

pro vydání stavebního povolení, proto bylo za toto kritérium 

přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Příloha: projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. 

• Připravenost projektu – 

výběrové/zadávací řízení 

Žadatel dosud nevyhlásil výběrové řízení, proto bylo za toto 

kritérium přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, část: připravenost dokumentace k zadávacím a 

výběrovým řízením údaje o proběhlých řízeních – „Zadávací 

dokumentace není v současnosti připravena.“ 

• V projektu jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

U tvrzení: „V Projektu jsou vedena ke každé oblasti min. 3 

rizika“ je odpověď NE. V ŽoD jsou uvedena dvě finanční 

rizika, proto bylo přiděleno 8 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Žádost o dotaci. Finanční rizika byla uvedena pouze 2. 

• Projekt je efektivní a 

udržitelný 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně efektivnost a udržitelnost 

projektu, proto bylo přiděleno 16 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 
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Studie proveditelnosti. 

• Pouze pro aktivitu MŠ: 

Kvalita - projekt zvyšuje 

kapacitu infrastruktury 

pro předškolní vzdělávání 

o: 

NR 

• Pouze pro aktivitu ZŠ, SŠ a 

neformální vzdělávání: 

Hodnota indikátoru č. 5 00 

01 – Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 je 15 žáků, proto bylo 

přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti, Žádost o dotaci 

Výsledný počet bodů: 55 

Celkové způsobilé výdaje: 904 051,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 858 848,45 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

858 848,45 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt jednohlasně schválila. 

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 

 

 

 

Název žadatele: Obec Želiv 

Název projektu: Rozšíření PC učebny pro výuku cizích jazyků 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009404 

Identifikace žádosti (Hash): BkCZ4P 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 

• Výše požadované dotace Žadatel požaduje dotaci ve výši 2.990.383,40 Kč, tj. 

Požadovaná dotace je v rozmezí 2 mil. Kč a méně než 3 mil. 

Kč, proto bylo za toto kritérium přiděleno 15 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Žádost o dotaci – přehled zdrojů financování (str. 12) příspěvek 

Unie (= požadovaná výše dotace) 2.990.383,40 Kč. 

• Počet obyvatel obce/města, 

ve které se projekt realizuje 

k 31. 12. 2017 

Dle aktuálních statistik ČSÚ platných k 31. 12. 2017 měla obec 

Želiv celkem 1.150 obyvatel, tj. Obec, v níž se realizuje 

projekt, má 500-1499 obyvatel, proto bylo za toto kritérium 

přiděleno 6 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Statistika ČSÚ počet obyvatel v obcích k 31. 12. 2017. Obec 

Želiv měla celkem 1.150 obyvatel. 
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• Připravenost projektu – 

stavební řízení 

Byla doložena Žádost o stavební povolení - změna stavby před 

dokončením. Stavební povolení je již  

vydáno, pouze se žádá o jeho změnu 5 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti (SP) kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, popis stavebního řízení: „Dne 17. 8. 2018 byla 

Stavebnímu úřadu v Humpolci předložena Žádost o stavební 

povolení – změna stavby před dokončením.“ 

• Připravenost projektu – 

stupeň projektové 

dokumentace 

Žadatel má připravenou projektovou dokumentaci ve stupni 

pro stavební povolení, proto bylo za toto kritérium přiděleno 0 

bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Příloha: projektová dokumentace pro stavební povolení. 

• Připravenost projektu – 

výběrové/zadávací řízení 

Žadatel dosud nevyhlásil žádné výběrové řízení, proto bylo za 

toto kritérium přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti kapitola 4 Připravenost projektu 

k realizaci, připravenost dokumentace k zadávacím a 

výběrovým řízením údaje o proběhlých řízeních – Zadávací 

dokumentace není v současnosti připravena. 

• V projektu jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

U tvrzení: „V Projektu jsou vedena ke každé oblasti min. 3 

rizika“ je odpověď NE. V ŽoD jsou uvedena dvě finanční 

rizika, proto bylo přiděleno 8 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Žádost o dotaci. Finanční rizika byla uvedena pouze 2. 

• Projekt je efektivní a 

udržitelný 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně efektivnost a udržitelnost 

projektu, proto bylo přiděleno 16 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti. 

• Pouze pro aktivitu MŠ: 

Kvalita - projekt zvyšuje 

kapacitu infrastruktury 

pro předškolní vzdělávání 

o: 

NR 

• Pouze pro aktivitu ZŠ, SŠ a 

neformální vzdělávání: 

Hodnota indikátoru č. 5 00 

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 je 24 žáků, proto bylo 

přiděleno 0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 
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01 – Kapacita 

podporovaných zařízení 

péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 

4 0 0 0 

Studie proveditelnosti, žádost o podporu 

Výsledný počet bodů: 50 

Celkové způsobilé výdaje: 3 147 772,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 2 990 383,40 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

2 990 383,40 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt jednohlasně schválila.  

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 

 

 

Seznam projektů na základě bodového hodnocení (sestupně) 

Č Název žadatele Název projektu 

Počet 

obdrženýc

h bodů 

Požadovaná 

výše dotace (v 

Kč) 

1 
Školní statek, Humpolec, 

Dusilov 384 
Rekonstrukce minimlékárny 56 1 686 281,35 Kč 

2 
Základní škola Senožaty, 

okres Pelhřimov 
Nová přírodní učebna – Altán 55 858 848,45 Kč 

3 Obec Želiv 
Rozšíření PC učebny pro výuku 

cizích jazyků 50 2 990 383,40 Kč 

 

Usnesení VK č. 23/2018: členové VK přidělili body k jednotlivým kritériím pro věcné 

hodnocení a sestavili a schválili Seznam doporučených/nedoporučených projektů k podpoře. 

Členové VK souhlasí s výsledky hodnocení projektů. 

 

4. Kontrola střetu zájmů 5. výzva IROP 

 

I pro 5. výzvu IROP je potřeba před hodnocením projektů zamezit střetu zájmů členů VK. Ve 

střetu zájmů byl Mgr. Pavel Hrala. Opustil kancelář MAS a jednání se neúčastnil. 

Pro tuto výzvu není nikdo z přítomných členů výběrové komise ve střetu zájmů. Všichni 

členové podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů, které je součástí Etického 

kodexu členů orgánů a zaměstnanců MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. 

 

Usnesení VK č. 24/2018: VK vzala na vědomí informace o neexistenci střetu zájmů a Etickém 

kodexu a bezúhonnosti členů. 
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Identifikace výzvy: 

Název MAS: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS  

 Společnost pro rozvoj Humpolecka 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_16_01_086 

Označení výzvy: 5.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Územní 

studie 2 

Registrační číslo výzvy: 008/06_16_058/CLLD_16_01_086 

Aktivita: Územní studie 

Celkové způsobilé výdaje: 842 105,263 Kč 

 

Aktivita: Územní studie 

 

Název žadatele: Město Humpolec 

Název projektu: Územní studie veřejného prostranství Horní náměstí - Dolní 

náměstí a lokalita Zichpil 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0010031 

Identifikace žádosti (Hash): DI6FoP 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 

• Počet katastrálních území, 

pro která je územní studie 

řešena 

Územní studie je řešena pro jedno katastrální území nebo jeho 

část, proto byly za toto kritérium přiděleny 2 body. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Podklady pro hodnocení, strana č. 4 – 3. Podrobný popis 

projektu; řešené území: územní studie řeší 1 katastrální území 

– Humpolec. 

• Počet vytvořených studií Žadatel vytvoří 1 studii, proto bylo za toto kritérium přiděleno 

6 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

4 0 0 0 

Podklady pro hodnocení strana 3, 2. Charakteristika projektu a 

jeho soulad s programem – žadatel vytvoří 1 územní studii. 

Výsledný počet bodů: 8 

Celkové způsobilé výdaje: 605 000,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 574 750,00 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

574 750,00 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt jednohlasně schválila.  

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 
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Seznam projektů na základě bodového hodnocení (sestupně) 

Č Název žadatele Název projektu 

Počet 

obdržených 

bodů 

Požadovaná výše 

dotace (v Kč) 

1 Město Humpolec 
Územní studie veřejného prostranství 

Horní náměstí – Dolní náměstí a lokalita 

Zichpil 

8 574.750,00 Kč 

 

 

Usnesení VK č. 25/2018: členové VK přidělili body k jednotlivým kritériím pro věcné 

hodnocení a sestavili a schválili Seznam doporučených/nedoporučených projektů k podpoře. 

Členové VK souhlasí s výsledky hodnocení projektů. 

 

5. Diskuze a dotazy 

Nepadly žádné dotazy. 

 

 

6. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hod. 

 

 

V Humpolci dne 19. 11. 2018 

 

 

 

 

Zapsala: ………………………………….. 

 Bc. Monika Krčilová 

 

 

 

 

Ověřil: ………………………………….. 

 Ing. František Novák  

 Zvolený zástupce předsedy VK 

 

 

 

mailto:info@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/


 
 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

- Prezenční listina z jednání Výběrové komise ze dne 19. 11. 2018 

- Etický kodex členů jednání VK – 4. výzva IROP 

- Etický kodex členů jednání VK – 5. výzva IROP IROP 

- Kontrolní listy za jednotlivé projekty – IROP 4. výzva 

- Kontrolní listy za jednotlivé projekty – IROP 5. výzva 
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