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

Humpolecka dne 11. 4. 2018 – 1. výzva IROP – Kulturní dědictví 

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

Přítomní: Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), ZOD Hořice (Ing. František Novák), Soutěže 

podkovy o.p.s. (Ing. Jan Mácha), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Čtveráci, z.s. (Jiří Koubek), ZŠ 

Hálkova Humpolec (Mgr. Václav Strnad), Mgr. Irena Krčilová (Mgr. Irena Krčilová) 

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

Hosté: Ing. Veronika Vaníčková (CRR Jihlava – metodik CLLD – vedoucí kontrolní skupiny), 

Ing. Renáta Marková (CRR Jihlava – člen kontrolní skupiny) 

 

Program jednání: 

1. Úvod, přivítání na jednání 

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

a sestavení Seznamu doporučených/nedoporučených žádostí k podpoře 

3. Závěr 

 

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

Jednání Výběrové komise začalo v 16:04 hodin. Manažer MAS přivítal na jednání hosty a členy 

Výběrové komise. Na jednání bylo přítomno 7 členů: čtyři ze soukromého sektoru (57 %): 

Čtveráci, ZOD Hoříce, Soutěže podkovy, o.p.s., Mgr. Irena Krčilová a tři z veřejného sektoru 

(43 %): Obec Jiřice, Obec Senožaty, ZŠ Hálkova Humpolec. 

Složení zájmových skupin bylo následující: Neziskové organizace 2 členové (29 %) – Soutěže 

podkovy, o.p.s. a Čtveráci, z.s.; Obce 2 členové (29 %) – Obec Jiřice a Obec Senožaty; 

Podnikatelé 1 člen (14 %) – ZOD Hořice; Veřejné organizace 1 člen (14 %) – ZŠ Hálkova; 

Občané 1 člen (14 %) – Mgr. 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 VH. 

 

Zapisovatelem zápisu byla zvolena Monika Krčilová, ověřovatelem zápisu byl Mgr. Zdeněk 

Vaněk, předseda Výběrové komise MAS. 

 

Usnesení VK č. 10/2018: členové VK schválili zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

 

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

hodnocení a sestavení Seznamu doporučených/nedoporučených projektů k 

podpoře 
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Dále následovalo u každého hodnoceného projektu přidělení bodů k jednotlivým kritériím 

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

uveden také v Kontrolních listech obou projektů. 

 

Identifikace výzvy:1 

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: 1.výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka-IROP-Kulturní 

 dědictví 

Registrační číslo výzvy: 016/06_16_073/CLLD_16_01_086 

Aktivita: Památky 

Celkové způsobilé výdaje: 3 157 895,00 Kč 

 

Aktivita: Památky 

Název žadatele: Římskokatolická farnost Lipnice nad Sázavou 

Název projektu: Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007972 

Identifikace žádosti (Hash): sai2HP 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 

 Počet obyvatel obce/města, Dle aktuálních statistik ČSÚ platných v den ukončení 

příjmu žádostí na MAS k 1. 1. 2017 obec Řečice měla 132 

obyvatel, tj. méně než 500 obyvatel, proto bude za toto 

kritérium přiděleno 15 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

7 0 0 0 

Studie proveditelnosti - Kapitola 1, strana 9: "Obec, v níž se 

realizuje projekt, má méně než 500 obyvatel. Obec Řečice u 

Humpolce má k 31. 12. 2016 celkem 132 obyvatel." 

Studie proveditelnosti - Kapitola 3.2.4. Místní obyvatelé, 

Strana 19: "V Řečici žije (k 31. 12. 2016) 132 obyvatel." 

Žádost o podporu - Kapitola Cílová skupina: občané - "V Řečici 

žije (k 31. 12. 2016) 132 obyvatel." 

 Projekt zpřístupňuje nové 

části památky a jejího 

okolí. 

Projekt nerozšiřuje části interiéru anebo areál památky již 

přístupný návštěvníkům, tj. nezpřístupňuje dosud 

nepřístupnou část, proto bude za toto kritérium přiděleno 

0 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

7 0 0 0 
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Studie proveditelnosti - kapitola 1 Úvodní informace, strana 

11: "Projekt nerozšiřuje části interiéru anebo areál památky již 

přístupný návštěvníkům, tj. nezpřístupňuje dosud nepřístupnou 

část. Projekt je zaměřen na revitalizaci Kostela sv. Jiří v Řečici. 

V rámci projektu nebude zpřístupněna žádná část kostela, která 

by doposud zpřístupněna nebyla." 

Výsledný počet bodů: 15 

Celkové způsobilé výdaje: 2 299 305,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 2 184 339,75 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

2 184 339,75 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt jednohlasně schválila 

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 

 

 

Název žadatele: Kanonie premonstrátů v Želivě 

Název projektu: Rehabilitace studny v Rajské zahradě konventu Kláštera 

Želiv 

Registrační číslo projektu MAS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007980 

Identifikace žádosti (Hash): sIiUEP 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých výběrových kritérií: 

 Počet obyvatel obce/města, Dle aktuálních statistik ČSÚ platných v den ukončení 

příjmu žádostí na MAS k 1. 1. 2017 obec Želiv měla 1135 

obyvatel, tj. v rozmezí 501–1500 obyvatel, proto bude za 

toto kritérium přiděleno 10 bodů. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

7 0 0 0 

Studie proveditelnosti - Kapitola 3, strana 4: "V obci Želiv v 

roce 2017 žilo 1 135 obyvatel." 

 Projekt zpřístupňuje nové 

části památky a jejího 

okolí. 

Projekt rozšiřuje části interiéru anebo areál památky již 

přístupný návštěvníkům, tj. zpřístupní dosud 

nepřístupnou část, proto budou za toto kritérium 

přiděleny 4 body. 

Pro Proti Zdržel se Nehlasoval 

5 2 0 0 

Žádost o podporu, kapitola Projekt - Anotace projektu: "Díky 

realizaci této aktivity dojde ke zpřístupnění nových prostor 

kláštera - Rajské zahrady." 

Žádost o podporu, kapitola Popis projektu - Jaká změna/y 

je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?: "Tato aktivita 

rozšíří prohlídkový okruh o novou aktivitu a hlavně 

zpřístupní nové místo v rámci areálu kláštera." 

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


 
 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

Žádost o podporu, kapitola Cílová skupina - Návštěvníci: - 

"Díky realizaci projektu je počítáno s nárůstem návštěvnosti, 

neboť dojde k rozšíření stávajícího prohlídkového okruhu o 

novou atraktivitu - Díky realizaci projektu dojde k 

zpřístupnění doposud pro návštěvníky nepřístupných 

prostor." 

Studie proveditelnosti, Kapitola 3, strana 4: „Díky realizaci 

projektu dojde k zpřístupnění doposud pro návštěvníky 

nepřístupných prostor.“ 

Studie proveditelnosti, Kapitola 3, strana 5: „Žadatel tak 

bude moci pro návštěvníky zpřístupnit Rajskou zahradu, ta 

je v současné době v podstatě návštěvníkům nepřístupná.“ 

Studie proveditelnosti, Kapitola 7, strana 16 - "Budoucí 

využití - Díky restaurování studny a navazujícím pracím 

dojde zpřístupnění studny pro návštěvníky, a to v rámci 

stávajícího prohlídkového okruhu. Prohlídka studny bude 

zakomponována do stávajícího prohlídkového okruhu.“ 

Výsledný počet bodů: 14 

Celkové způsobilé výdaje: 698 950,00 Kč 

Požadovaná výše dotace: 664 002,50 Kč 

Výše podpory doporučená 

Výběrovou komisí: 

664 002,50 Kč 

Výsledek jednání: Doporučena – komise projekt schválila nadpoloviční 

většinou hlasů. 

Komentář komise: Žádost byla doporučena k financování. 

 

 

Seznam projektů na základě bodového hodnocení (sestupně) 

Pořadí Název projektu Žadatel Počet bodů 

1 Revitalizace kostela sv. Jiří v Řečici Římskokatolická farnost Lipnice nad 

Sázavou 

15 bodů 

2 Rehabilitace studny v Rajské zahradě 

konventu Kláštera Želiv 

Kanonie premonstrátů v Želivě 14 bodů 

 

Usnesení VK č. 11/2018: 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. 

 

3. Závěr 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hod. 
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V Humpolci dne 11. 4. 2018 

 

 

 

 

Zapsala: ………………………………….. 

 Bc. Monika Krčilová 

 

 

 

 

Ověřil: ………………………………….. 

 Mgr. Zdeněk Vaněk 

 předseda Výběrové komise MAS 

 

 

 

 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

- Prezenční listina z jednání Výběrové komise ze dne 11. 4. 2018 

- Etický kodex členů jednání VK 

- Kontrolní listy za jednotlivé projekty 
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