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

Humpolecka dne 3. 12. 2019 

 

Místo a čas jednání: kavárna Coworkingové družstvo Spolu, Hradská 280, Humpolec od 

16:00 hodin. 

Přítomní: ZOD Hořice (Ing. František Novák), Obec Jiřice (Miroslav Jirků), Čtveráci z.s. (Jiří 

Koubek), SDH Píšť (Petr Jelínek), Obec Kejžlice (Václav Zástěra) 

Zaměstnanci kanceláře MAS: Mgr. Pavel Hrala (nebyl přítomen – střet zájmů), Bc. Monika 

Krčilová, Bc. Martina Krčilová 

 

Program jednání: 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Výběrové komise (VK). 

2. Věcné hodnocení projektu – 7. výzva OPZ – Podpora zaměstnanosti II. 

3. Věcné hodnocení projektu – 8. výzva OPZ – Sociální podnikání III. 

4. Diskuze a dotazy  

5. Závěr 

 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Výběrové komise (VK). 

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

Výběrové komise. Jelikož nebyl přítomen Mgr. Zdeněk Vaněk, který zastupuje obec Senožaty 

(předseda VK), předal manažer MAS slovo zástupci předsedy, na kterého byl navržen Miroslav 

Jirků (obec Jiřice).  

Byl identifikován střet zájmů. Pavel Hrala vedoucí zaměstnanec MAS, který je členem 

Coworkingového družstva Spolu, byl ve střetu zájmů, proto odešel z jednání a neúčastnil 

se. Jednání vedl zástupce předsedy a to M. Jirků. Následně proběhla kontrola 

usnášeníschopnosti. 

Na jednání bylo přítomno 5 členů VK: tři ze soukromého sektoru (60,00 %): ZOD Hořice, 

Čtveráci, z.s., SDH Píšť a dva z veřejného sektoru (40,00 %): Obec Jiřice, Obec Kejžlice. 

Složení zájmových skupin bylo následující: Neziskové organizace 2 členové (40 %) – 

Čtveráci, z.s., SDH Píšť, Obce 2 členové (40 %) – Obec Jiřice, Obec Kejžlice; Podnikatelé 1 

člen (20 %) – ZOD Hořice. Soukromý sektor ani žádná ze zájmových skupin neměla více jak 

49 % hlasovacích práv. Výběrová komise byla usnášeníschopná. 

 

Na zapisovatele zápisu byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu zástupce 

předsedy Výběrové komise Miroslav Jirků. Následně zástupce předsedy představil přítomným 

program jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení VK č. 28/2019: členové VK schválili zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválili 

program jednání. 
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2. Věcné hodnocení projektu – 7. výzva OPZ – Podpora zaměstnanosti II. 

Výzva na podporu zaměstnanosti již byla vyhlášena avšak žadatel, který byl podpořen se po 

ohodnocení a pokrácení rozpočtu projektu ze strany MPSV realizace vzdal, a tak nám v tomto 

opatření zbyly volné prostředky a výzva mohla být vyhlášena znovu. Proběhla kontrola střetu 

zájmů pro 7. výzvu OPZ – Podpora zaměstnanosti II. Kde projekt podalo Medou, z.s. a 

partnerem projektu je Coworkingové družstvo Spolu. Nikdo z přítomných nebyl ve střetu 

zájmů. Členové VK podepsali etický kodex. 

 

Usnesení VK č. 29/2019: VK vzala na vědomí informace o neexistenci střetu zájmů a Etickém 

kodexu a bezúhonnosti členů. 

 

Proběhlo proškolení členů Výběrové komise a byli seznámeni se způsobem hodnocení ŽoD. 

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

Pokud je přidělen deskriptor nedostatečný = eliminující, či pokud je přiděleno méně než 50 

bodů, tak je projekt vyřazen z hodnocení.  

Pro tuto výzvu byla využita externí hodnotitelka Tereza Samešová, která je expertkou na 

projekty OPZ. Většina MAS využívá služby externího hodnotitele.  

 

Usnesení VK č. 30/2019: členové VK byli proškoleni ohledně způsobu a průběhu hodnocení 

ŽoD. 

 

Alokace 7. výzvy OPZ – Podpora zaměstnanosti II. byla 2.189.850 Kč. Projekty byly přijaty ve 

výši 2.189.750 Kč CZV, tj. ve výši 99,995 % alokace výzvy. 

Do výzvy na podporu zaměstnanosti byl podán jeden projekt žadatele Medou, z.s. Externí 

hodnotitelka předhodnotila projekt pro členy Výběrové komise, kteří následně projekt na 

jednání ohodnotili a přidělili deskriptory k jednotlivým kritériím do hodnotících tabulek. 

Byly podepsány hodnotící tabulky věcného hodnocení projektu.  

Proběhla krátká diskuse. Členové VK souhlasili s posudkem externí hodnotitelky vč. 

navrhovaného krácení. 

 

Seznam projektů – 7. výzva OPZ: 

Název projektu Název žadatele Bodové 

hodnocení 

Výsledek věcného 

hodnocení 

Také chci pracovat Medou, z.s. 83,75 

Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 

hodnocení s výhradou 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení VK č. 31/2019: členové VK schválili hodnocení projektu Medou, z.s. vč. 

navrhovaného krácení rozpočtu. Nyní jsou CZV projektu 1.609.500 Kč – Žádost o podporu 

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


 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou – krácení je navrženo v hodnotících 

tabulkách. 

 

3. Věcné hodnocení projektu – 8. výzva OPZ – Sociální podnikání III. 

Proběhla kontrola střetu zájmů pro 8. výzvu OPZ – Sociální podnikání III. Kde projekt podalo 

Coworkingové družstvo Spolu. Nikdo nebyl ve střetu zájmů. Členové VK podepsali etický 

kodex k 8. výzvě OPZ – Sociální podnikání III. 

 

Usnesení VK č. 32/2019: VK vzala na vědomí informace o neexistenci střetu zájmů a Etickém 

kodexu a bezúhonnosti členů. 

 

Proběhlo proškolení členů Výběrové komise a byli seznámeni se způsobem hodnocení ŽoD. 

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

Pokud je přidělen deskriptor nedostatečný = eliminující, či pokud je přiděleno méně než 50 

bodů, tak je projekt vyřazen z hodnocení.  

Pro tuto výzvu byla využita externí hodnotitelka Tereza Samešová, která je expertkou na 

projekty OPZ. Většina MAS využívá služby externího hodnotitele. 

 

Usnesení VK č. 33/2019: členové VK byli proškoleni ohledně způsobu a průběhu hodnocení 

ŽoD. 

 

Alokace 8. výzvy OPZ – Sociální podnikání III. byla 2.641.700 Kč. Projekt byl přijat ve výši 

1.998.475 Kč CZV, tj. ve výši 75,65 % alokace výzvy. 

Do výzvy na sociální podnikání byl podán jeden projekt a to žadatele Coworkingového družstva 

Spolu. Externí hodnotitelka předhodnotila projekt pro členy Výběrové komise, kteří následně 

projekt na jednání ohodnotili a přidělili deskriptory k jednotlivým kritériím do hodnotících 

tabulek. 

Byly podepsány hodnotící tabulky věcného hodnocení projektu. Členové VK souhlasili s 

posudkem externí hodnotitelky. 

 

Seznam projektů – 8. výzva OPZ: 

Název projektu Název žadatele 
Bodové 

hodnocení 

Výsledek věcného 

hodnocení 

Rozvoj a modernizace 

sociálního podniku 

v Humpolci 

Coworkignové 

družstvo Spolu 
88,75 

Žádost o podporu splnila 

podmínky věcného 

hodnocení 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení VK č. 34/2019: členové VK schválili hodnocení projektu Coworkignového družstva 

Spolu, CZV 1.998.475 Kč – Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení. 
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4. Diskuse a dotazy 

Do konce roku se již výběrová komise konat nebude. V příštím roce plánujeme vyhlásit výzvu 

z PRV – pro obce, kde je na dotaci vyčleněno cca 4,6 mil. Kč. Dále vyhlásíme výzvu na Sociální 

podnikání z IROP a plánujeme vyhlásit zbývající alokaci z OPZ. 

 

Nebyly žádné dotazy. 

 

5. Závěr 

Jednání Výběrové komise MAS bylo ukončeno v 17:00 hod. 

 

V Humpolci dne 3. 12. 2019 

 

 

 

 

Zapsala: ………………………………….. 

 Bc. Monika Krčilová 

 

 

 

 

 

Ověřil: ………………………………….. 

 Miroslav Jirků 

 zástupce předsedy VK 

 

 

 

Přílohy zápisu z jednání: 

- Prezenční listina z jednání Výběrové komise 

- Hodnotící tabulky věcného hodnocení OPZ (Medou, Coworkingové družstvo Spolu) 

- Zápis z jednání výběrové komise OPZ – 7. a 8. výzva 

- Prezenční listina výběrové komise 
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