M A S H o l i c k o o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Holicko ze dne
13.11.2019 v 14:00 hod. na Městském úřadě v Holicích
Přítomni: viz Presenční listina v příloze
Počet členů Výběrové komise 5, přítomných 5, nepřítomni 1 (omluven telefonicky dne 13.11.2019)

Program:
1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzev MAS Holicko v rámci programového rámce IROP – č. 5 a 6
3. Předání projektů výzev IROP – č. 5 a 6 Výběrové komisi
4. Seznámení a podpis etického kodexu (výzvy IROP – č. 5 a 6) jednotlivými členy Výběrové
komise
5. Přidělení hodnocení jednotlivých projektů (výzvy IROP – č. 5 a 6) členům Výběrové komise
6. Proškolení hodnotitelů s postupem hodnocení a preferenčními kritérii jednotlivých Opatření
(výzvy IROP – č. 5 a 6)
7. Informace o průběhu výzvy „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020“
8. Předání projektů výzvy Malý LEADER Výběrové komisi
9. Seznámení s preferenčními kritérii výzvy a věcné hodnocení přijatých projektů (výzva Malý
LEADER)
10. Různé
11. Závěr

1)
Jednání zahájil a řídil předseda výběrové komise Miloš Vlasák, který přivítal přítomné na
dnešním jednání. Poté předal slovo Vedoucí pracovnici pro CLLD, která všechny seznámila s dnešním
programem jednání. Přítomní odsouhlasili tento program (uveden výše).

2)
Vedoucí pracovnice pro CLLD seznámila Výběrovou komisi s průběhem výzev MAS Holicko
týkajících se opatření z programového rámce IROP: 5. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019) a
6. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019). Informovala je o tom, jaké typy
projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz přiložená příloha.

3)
Veškeré projekty, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti
předala vedoucí pracovnice pro CLLD předsedovi výběrové komise Miloši Vlasákovi.

Projekty byly předány vždy v elektronické formě, a to na 6 flashdiscích (pro každého hodnotitele 1). Na
každém flashdisku byly nahrány vždy všechny projekty (žádost o dotaci včetně veškerých povinných a
nepovinných příloh) včetně prázdných kontrolních listů. Navíc ke každému projektu byly předány
v tištěné podobě – 2x prázdný kontrolní list, 2x studie proveditelnosti a 2x popis zapojení cílové skupiny
do příprav projektu – jako nejdůležitější podklad pro hodnocení.
Více viz. Předávací protokol zaregistrovaných žádostí o dotaci v příloze.

4)
Dále vedoucí pracovnice pro CLLD seznámila členy Výběrové komise s etickým kodexem (viz.
Příloha č. 1 Směrnice CLLD č. 2/2018), v rámci něhož členové výběrové komise prohlašují neexistenci
střetu zájmů.
Přítomní členové výběrové komise etický kodex podepsali.

5)
V dalším bodě jednání předseda Výběrové komise přidělil hodnocení jednotlivých projektů
členům Výběrové komise. K jednomu projektu připraví vždy 2 členové podklady pro hodnocení na další
jednání Výběrové komise. Příště, tj. 20.11.2019 budou na základě připravených podkladů hodnotit
daný projekt všichni členové Výběrové komise (min. 3 hodnotitelé), kteří nejsou s projektem (nebo
s konkurenčním projektem) a konečným žadatelem (nebo konkurenčním konečným žadatelem) nijak
svázáni nebo zainteresováni.
Proto bylo provedeno šetření ke střetu zájmů a bylo zjištěno, že u žádného člena Výběrové komise není
žádná provázanost se zaregistrovanými projekty.
Přidělení hodnocení jednotlivých projektů členům Výběrové komise:
5. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2019)
Registrační číslo žádosti

Název žadatele

Název projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012301

Základní škola Horní
Jelení, příspěvková
organizace

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012311

Obec Horní Ředice

Vybavení učebny informatiky a
učebny cizího jazyka Základní
školy Horní Jelení
Stavební úpravy a pořízení
vybavení učebny informatiky a
venkovní učebny při ZŠ Horní
Ředice

Připraví podklady
Milan Shejbal
(soukromý
sektor)

Michal Kurka
(soukromý
sektor)

ZUŠ K.Malicha František Machač

TJ Sokol Holice –
Lukáš Horský

6. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2019)
Registrační číslo žádosti

Název žadatele

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012291

Obec Horní Ředice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012302

Obec Chvojenec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012307

Obec Uhersko

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012313

Obec Trusnov

Název projektu
Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Horní Ředice rekonstrukcí
chodníků podél silnice III/3051
Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Chvojenec rekonstrukcí
chodníku podél silnice III/29821
Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Uhersko výstavbou nového
chodníku při silnici III/30513
Zvýšení bezpečnosti v obci
Trusnov, 2. etapa
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Připraví podklady
Milan Shejbal
(soukromý
sektor)
ZUŠ K.Malicha František Machač
DSO Holicka –
Miloš Vlasák
ZUŠ K.Malicha František Machač

DSO Holicka –
Miloš Vlasák
Michal Kurka
(soukromý
sektor)
Michal Kurka
(soukromý
sektor)
TJ Sokol Holice –
Lukáš Horský

Každý hodnotitel obdržel flashdisk se všemi nahranými projekty a přidělení hodnotitelé navíc i tištěnou
verzi studie proveditelnosti a kontrolního listu přidělených projektů.

6)
Poté vedoucí pracovnice pro CLLD proškolila členy Výběrové komise ohledně výběru projektů,
byli seznámeni se svými pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. Společně probrali
všechna preferenční kritéria vyhlášených opatření a postup jejich hodnocení uvedený v kontrolních
listech každé výzvy.

7)
Tímto bodem jednání se začala řešit výzva Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020. Ředitelka
seznámila Výběrovou komisi s průběhem této výzvy - informovala je o tom, jaké typy projektů byly
podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz přiložená příloha.

8)
V dalším bodě jednání ředitelka připomenula, že členové Kontrolní komise jako podklad k
dnešnímu jednání obdrželi dopředu e-mailem naskenované všechny žádosti o podporu, které prošly
formálním hodnocením s kladným výsledkem. Tyto žádosti včetně všech příloh byly nyní předány
předsedovi výběrové komise Miloši Vlasákovi v tištěné podobě.
Více viz. Předávací protokol zaregistrovaných žádostí o podporu v příloze.

9)
Dále ředitelka seznámila členy Výběrové komise s etickým kodexem, v rámci něhož členové
výběrové komise prohlašují neexistenci střetu zájmů. Přítomní členové výběrové komise etický kodex
podepsali.
Michal Kurka oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Obec Dolní Ředice. Z tohoto důvodu byl
tento hodnotitel vyloučen z hodnocení projektu č. ML-2019/8.
Milan Shejbal oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Město Holice. Z tohoto důvodu byl tento
hodnotitel vyloučen z hodnocení projektu č. ML-2019/13.
Lukáš Horský oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Tělocvičná jednota Sokol Holice. Z tohoto
důvodu byl tento hodnotitel vyloučen z hodnocení projektu č. ML-2019/11.
U ostatních členů Výběrové komise nebyla nalezena žádná provázanost se zaregistrovanými projekty.
Následně ředitelka proškolila členy Výběrové komise s podmínkami věcného hodnocení této výzvy.
Členové byli seznámeni se svými pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. Společně
probrali všechna preferenční kritéria výzvy a postup jejich hodnocení uvedený v informacích pro
žadatele a příjemce.
Poté hodnotitelé, jež nejsou s projekty a konečnými žadateli nijak svázáni nebo zainteresováni,
diskutovali nad jednotlivými kritérii (navrženým počtem bodů) a poté přidělili bodovou hodnotu kritérií
a své hodnocení odůvodnili.
Bodové hodnocení bylo zaznamenáno do Kontrolního listu včetně odůvodnění udělení bodů u každého
kritéria.
Na základě výsledného součtu bodů seřadila výběrová komise projekty v pořadí od nejlépe
hodnoceného k nejhůře hodnocenému (viz. Seznam hodnocených projektů). V případě stejného počtu
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bodů byl zvýhodněn žadatel s menším počtem již podpořených žádostí z předchozích výzev Malého
LEADERu. V případě, že ani to nerozhodlo, tak poté byl zvýhodněn žadatel s dřívějším datem a časem
podání.
Poté se přistoupilo k hlasování o schválení Seznamu hodnocených žádostí a předložení všech žádostí o
podporu Programovému výboru MAS Holicko k rozhodnutí o výběru: přítomní členové Výběrové
komise 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.
Usnesení Výběrové komise č. 4/2019:
Výběrová komise schvaluje Seznam hodnocených projektů výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok
2020 a předkládá Programovému výboru MAS Holicko k rozhodnutí o výběru následující žádosti o
podporu:
Pořa
dí

Registrační
číslo

Název žadatele

1

ML-2019/9

Obec Uhersko

2
3

Název projektu

Tvořivá dílnička s Ferdou aneb Ferda
35 000,00 Kč
keramik

Tělovýchovná jednota
Pořízení ozvučovací a projekční
Sokol Horní Ředice,
techniky
spolek
Spolek rodičů a přátel
ML-2019/10
Obnova a údržba venkovní terasy
LMŠ Hlubáček
ML-2019/6

18.10.2019
11:11

35 000,00 Kč

45

0

35 000,00 Kč

40

0

35 000,00 Kč

40

1

35 000,00 Kč

40

1

Modernizace prostor v MŠ Chvojenec 35 000,00 Kč

35

3

35 000,00 Kč

35

3

35 000,00 Kč

30

0

29.10.2019
14:34

35 000,00 Kč

30

1

18.10.2019
10:40

35 000,00 Kč

30

1

35 000,00 Kč

30

2

35 000,00 Kč

25

1

35 000,00 Kč

25

3

4

ML-2019/2 Obec Vysoké Chvojno Dětské hřiště u fotbalového hřiště

5

ML-2019/3

Obec Jaroslav

6

ML-2019/7

Obec Chvojenec

7

ML-2019/8

8

ML-2019/12

9

ML-2019/4

10

ML-2019/13

11

ML-2019/11

12

ML-2019/1

13

ML-2019/5

Osvětlení víceúčelového hřiště
Jaroslav

Oprava povrchu, oplocení a osvětlení
umělého hřiště
Oprava veřejného prostranství
Obec Poběžovice u
Poběžovice u Holic - plocha u
Holic
hospody
Obnova a údržba venkovského parku
Obec Radhošť
před bytovkou a částí prostranství
bývalého obchodu v obci Radhošť
Oprava oplocení antukových kurtů Město Holice
TK Holice
Tělocvičná jednota Oprava prostorů kotelny a výměna
Sokol Holice
basketbalových košů
Hoděšovice - Oprava oplocení
Obec Býšť
pomníku padlých
Obec Dolní Ředice

Obec Horní Ředice

Výše dotace

Počet
dosud
Datum a
Počet
podpoře čas podání
bodů
ných
žádosti
projektů
25.10.2019
50
0
9:27

Multifunkční pártystan

Celkem

25.10.2019
14:25
22.8.2019
9:00
4.10.2019
12:30
23.10.2019
13:45
24.10.2019
12:20

31.10.2019
11:50
29.10.2019
14:30
24.7.2019
12:50
18.10.2019
11:10

455 000,00 Kč

Výběrová komise pověřila ředitelku, aby předala vytvořený seznam hodnocených projektů výzvy Malý
LEADER pro Holicko pro rok 2020 Programovému výboru MAS Holicko na jeho jednání dne 11.12.2019.
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10)
V bodu různé vedoucí pracovnice pro CLLD připomněla přítomným členům termín dalšího
zasedání Výběrové komise, a to 20. 11. 2019 v 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.

11)
Závěrem předseda Výběrové komise MAS Holicko Miloš Vlasák poděkoval přítomným členům
za účast.

Jednání Výběrové komise MAS Holicko skončilo v 16:00 hodin.

Zapsala:

Ověřil:

Ing. Michaela Kovářová

Miloš Vlasák
Předseda Výběrové komise

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezenční listina
Informace o průběhu výzev (výzva č. 5 a 6)
Předávací protokol zaregistrovaných žádostí o dotaci (výzva č. 5 a 6)
Etický kodex podepsaný členy výběrové komise (výzva č. 5 a 6)
Informace o průběhu výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020
Předávací protokol zaregistrovaných žádostí o podporu (Malý LEADER pro Holicko pro rok
2020)
7. Etický kodex podepsaný členy Výběrové komise (Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020)
8. Seznam hodnocených projektů Výběrovou komisí (Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020)
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