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

Humpolecka dne 6. 2. 2019 

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 2. výzva OPZ 

3. Proškolení výběrové komise na hodnocení projektů 

4. Přidělení jednotlivých deskriptorů do Hodnotících tabulek pro věcné hodnocení 

5. Diskuse a dotazy 

6. 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 byli 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. 

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 

 

Usnesení VK č. 1/2019: členové VK schválili zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválili 

program jednání. 

 

2. Kontrola střetu zájmů 2. výzva OPZ 

Proběhla kontrola střetu zájmů – nikdo nebyl ve střetu. 

 

Usnesení VK č. 2/2019: VK vzala na vědomí informace o neexistenci střetu zájmů a Etickém 

kodexu a bezúhonnosti členů. 

 

3. Proškolení výběrové komise na hodnocení projektů 



Proběhlo proškolení pro členy Výběrové komise a byli seznámeni se způsobem hodnocení 

ŽoD. Pro hodnocení jednotlivých kritérií se používají deskriptory (100 %, 75 % 50 %, 25 %). 

Deskriptor nedostatečný = eliminující – pokud je přidělen, tak je projekt vyřazen. 

Externí hodnotitel je expert na projekty OPZ. Většina MAS využívá služby externího 

hodnotitele. 

Usnesení VK č. 3/2019: členové VK byli proškoleni ohledně způsobu a průběhu hodnocení 

ŽoD. 

 

4. Přidělení jednotlivých deskriptorů do Hodnotících tabulek pro věcné hodnocení 

Byly podepsány hodnotící tabulky věcného hodnocení obou projektů. Členové VK souhlasili 

s oběma posudky externího hodnotitele. 

Seznam projektů je v příloze zápisu: 

Název projektu Název žadatele Bodové 

hodnocení 

Výsledek věcného 

hodnocení 

Založení nové 

provozovny na území 

MAS Společnost pro 

rozvoj Humpolecka 

Šedová clean 

service, o. p. s. 

40 Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného 

hodnocení 

Rozvoj sociálního 

podniku PTL – nové 

pracoviště v Humpolci 

PTL, s. r. o. 36,25 Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného 

hodnocení 

 

Členové VK ohodnotili projekt Šedová clean service, o. p. s. a přidělili deskriptory 

k jednotlivým kritériím. 

Hlasování: 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení VK č. 4/2019: členové VK schválili hodnocení projektu Šedová clean service, o. p. 

s. 

 

Členové VK ohodnotili projekt PTL, s. r. o. a přidělili deskriptory k jednotlivým kritériím. 

 

Hlasování: 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení VK č. 5/2019: členové VK schválili hodnocení projektu PTL, s. r. o. 

 

Jednání Výběrové komise MAS bylo ukončeno v 16:50 hod. 

 

 

 

 



V Humpolci dne 6. 2. 2019 

 

 

 

Zapsala: ………………………………….. 

 Bc. Monika Krčilová 

 

 

 

 

Ověřil: ………………………………….. 

 Ing. František Novák  

 Zvolený zástupce předsedy VK 

 

 

 

 

Přílohy zápisu z jednání: 

- Prezenční listina z jednání Výběrové orgánu pro výzvu MAS 

- Zápis z jednání Výběrové orgánu pro výzvu MAS 

- Etický kodex členů jednání VK – 2. výzva OPZ 

- Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu – PTL, s. r. o. 

- Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu – ŠEDOVÁ clean service, o. p. s. 


