
Název MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

číslo SCLLD CLLD_16_01_086

Číslo výzvy MAS 679/03_16_047/CLLD_16_01_086

Alokace výzvy MAS 2 189 830,00

Alokace výzvy MAS - 

křížové financování 0,00 Pro: Proti: Zdržel se:

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

Projekt doporučen k podpoře 

(ANO/ANO s 

výhradami/ZASOBNIK/NE)

Výhrady k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0

47/ 0014011
Příměstský tábor s koňmi

JK KORZÁR Mladé 

Bříště, z.s.
zapsaný spolek 96,25 1 106 137,50

Žádost o podporu doporučena 

k financování s výhradou

Projekt se zaměřuje vybudování a provoz příměstského tábora jakožto podporu cílové skupině 

pro usnadnění fungování či návratu na trh práce. Projektová žádost je velice dobře 

zpracovaná, žadatel jednotlivé skutečnosti detailně a zodpovědně popisuje, vychází z 

relevantních zdrojů. Problém, jeho příčiny a důsledky, je dobře popsán a to jak z hlediska 

demografického vývoje, tak z pohledu místa zájmu. Cíl dobře nastaven, je SMART, měřitelný a 

kvantifikovalný. Vhodně je nastano jeho ověření, stejně jako práce s cílovými skupinami. 

Cílové hodnoty indikátorů jsou v souladu s informacemi uvedenými napříč žádosti a jsou 

reálně dosažitelné. Rozpočet projektu je srozumitelný, u jedné z položek však s ohledem na 

popis a kapacitu nadhodnocen, proto je navrženo krácení a to následovně: 

- položka 1.1.1.3.2 Lektoři bude krácena na počet jednotek 600, cena jednotky 200,- Kč, krácení 

ve výši 48 000,- Kč, zůstatek v položce 120 000,- Kč. Přímé náklady po krácení ve výši 836 910,- 

Kč, nepřímé náklady po krácení ve výši 209 227,50 Kč, celkové způsobilé výdaje po krácení ve 

výši 1 046 137,50 Kč.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0

47/ 0014010
Příměstský tábor - cesta kolem světa s Bambi

Mateřská škola Bambi 

kindergarten

školská 

právnická osoba 
92,5 948 141,25

Žádost o podporu doporučena 

k financování s výhradou

Projekt se zaměřuje vybudování a provoz příměstského tábora pro děti předškolního věku, 

jakožto podporu cílové skupině pro usnadnění fungování či návratu na trh práce. Projektová 

žádost je velice dobře zpracovaná, žadatel jednotlivé skutečnosti detailně a zodpovědně 

popisuje, vychází z relevantních zdrojů. Problém, jeho příčiny a důsledky, jsou dobře popsány 

a to jak z hlediska demografického vývoje, tak z pohledu místa zájmu. Cíl dobře nastaven, je 

SMART, měřitelný a kvantifikovalný. Vhodně je nastaveno jeho ověření, stejně jako práce s 

cílovými skupinami. Cílové hodnoty indikátorů jsou v souladu s informacemi uvedenými 

napříč žádostí a jsou reálně dosažitelné. Rozpočet projektu je srozumitelný, jednotlivé položky 

lze přiřadit ke klíčovým aktivitám. V případě podpory a realizace projektu žadatel prokáže 

hospodárné, účelné a efektivní čerpání položky 1.1.3.2.3.1 Výtvarné potřeby. Na základě výše 

uvedené doporučuji projekt k podpoře s výhradou:

- položka 1.1.1.1.1 Pečující osoba_1 bude opravena na cenu jednotky 20 000,- Kč, počet 

jednotek 6, celkové náklady nezměněny

- položka 1.1.1.1.2 Pečující osoba_2 bude opravena na cenu jednotky 20 000,- Kč, počet 

jednotek 6, celkové náklady nezměněny

 Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Čas jednání

Místo jednání

Seznam účastníků

Detail hlasováni o 

výsledném hodnocení

24.06.2019

16:30

Hradská 285, 396 01 Humpolec

Vlasta Dolejšová, Mgr. Alena Kukrechtová, P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, Opraem., Mgr. Zuzana Žaloudková, Josef Jirků, Václav 

Duben, Jiří Šimek

Datum jednání 



CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0

47/0013994
Příměstské tábory KČT Šlápoty

KČT, odbor Šlápoty 

Hněvkovice u 

Humpolce 

pobočný spolek 77,5 929 975,00

Žádost o podporu zařazena 

mezi náhradní projekty 

(zásobník)

Projekt se zaměřuje na zajištění péče o děti prostřednictvím příměstských táborů v době 

školních prázdnin na Humpolecku. Popisy týkající se problému, jeho příčin a důsledků, jsou 

obecné. Cílová skupina není dostatečně popsaná. Cíl projektu není měřitelný. Cílové hodnoty 

indikátorů jsou nastaveny v souladu s popisem napříč projektem. Práce s cílovou skupinou je 

vhodně nastavena, žadatelem je popsána dlouhodobá spolupráce. Soubor a obsah klíčových 

aktivit je vhodně nastaven, avšak nesoulady v počtech běhů příměstských táborů působí k tíži 

při hodnocení jednotlivých kritérií. Rozpočet je srozumitelně zpracován, jednotlivé položky lze 

přiřadit ke klíčovým aktivitám. S ohledem na výše uvedené je však navrženo krácení a to 

následovně:

- položka 1.1.1.2.1 Garant projektu bude přesunuta do položky 1.1.1.3 DPP s cenou jednotky 

398,- Kč, počet jednotek 64, krácení ve výši 8 128,- Kč, zůstatek v položce 25 472,- Kč

- položka 1.1.3.2.3.1 Materiál pro tvorbu dětí (papíry, látky, dřevo, barvy aj.) bude krácena na 

cenu jednotky 50,- Kč, počet jednotek 600, krácení ve výši 90 000,- Kč, zůstatek v položce 30 

000,- Kč

Přímé náklady po krácení ve výši 645 852,- Kč, nepřímé náklady po krácení ve výši 161 463,- 

Kč, celkové způsobilé výdaje po krácení ve výši 807 315,- Kč.

Přílohy:

- prezenční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené hodnocení.

Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.



P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.

Václav Duben

církve

sport

Mgr. Zuzana Žaloudková

podnikatelé 

NNO

obce

obce

veřejná organizace

Jiří Šimek NNO

Vlasta Dolejšová

Josef Jirků

Mgr. Alena Kukrechtová

PhDr. Ing. Vít Skála, PhD.

Ing. Patrik Sukdolák občané

Zájmová skupina PodpisJméno a příjmení



Název subjektu Sektor Podpis

Římsko-katolická farnost, 

děkanství Humpolec
soukromý

ATHLETICKO-

FOOTBALLOVÝ CLUB 

HUMPOLEC, z.s.

soukromý

Obec Želiv veřejný

ZUŠ G. Mahlera Humpolec veřejný

Město Humpolec veřejný

PTL, s. r. o. soukromý

Ing. Patrik Sukdolák soukromý

http://humpolecko.cz/zapisy-z-jednani

Josef Jirků

Mgr. Alena Kukrechtová

Titul, jméno a příjmení

P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.

Václav Duben

Vlasta Dolejšová

Ing. Patrik Sukdolák

Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu pro výzvu MAS
679/03_16_047/CLLD_16_01_086

24.06.2019

16:30

Hradská 285, 396 01 Humpolec

Číslo výzvy MAS

Datum jednání 

Čas jednání

Místo jednání

PhDr. Ing. Vít Skála, PhD.

24. 11. 2014, 7. 12. 2015, 3.12.2018Rozhodovací orgán MAS zvolen ke dni

Odkaz na internetovou stránku MAS se 

zápisem z jednání nejvyššího orgánu MAS, 

na kterém byli zvoleni členové 

rozhodovacího orgánu

http://humpolecko.cz/zapisy-z-jednani

