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Zápis z Výběrové komise k 6. a 7. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu 

6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

(Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“) 

7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2 

(Vazba na výzvu ŘO IROP č. 55 „KULTURNÍ PAMÁTKY 2 – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“) 

- Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny 

Královská stezka na období 2014 - 2020 

Termín a čas konání: 12. 12. 2018, 14:30  

Místo konání: Zasedací místnost Habry, MěÚ, přízemí 

 

Přítomní hodnotitelé:  

Přítomní hodnotitelé zastupují soukromý sektor jako fyzické osoby s přiřazením zájmových skupin. 

  

Eliška Zdražilová – soukromý sektor, ZS – zemědělství lesnictví 

Josef Pešek – soukromý sektor, ZS - rozvoj obce 

Vladimíra Rubinsteinová – soukromý sektor, ZS - cestovní ruch 

Jakub Neuvirth – soukromý sektor, ZS – podpora společenského života 

Iveta Krčálová – soukromý sektor, ZS - podpora společenského života 

Martina Štecherová – soukromý sektor, ZS – podnikání 

 

Halina Vlasatá – náhradník, soukromý sektor, ZS - podnikání 

Hana Suchanová – náhradník, soukromý sektor, ZS – podpora společenského života 

Jan Borek – náhradník, soukromý sektor, ZS – rozvoj obce 

Veřejný sektor má zastoupení méně než 50% členů VK a žádná ze zájmových skupin také nemá více 

než 49 % členů VK (nejvíce je ZS podpora společenského života – 2 řádní členové, jinak po jednom 

členovi – náhradníky nepočítáme). 

 

Omluveni: nikdo 

Zapisovatel: Bc. Karolína Ortová 

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků 

Zasedání Výběrové komise začalo v 14:30. 

Gustav Charouzek spolu s Eliškou Zdražilovou (předsedkyní Výběrové komise) vítá zúčastněné a 

podává jim aktuální informace o ukončených výzvách a dalším vývoji administrace projektů.  
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Paní Eliška Zdražilová navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Jakub Neuvirtha a paní Vladimíru 

Rubinsteinovou. Zapisovatelem paní Bc. Karolínu Ortovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy.  

Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo.  

Návrh usnesení:  

Výběrová komise odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Jakuba Neuvirtha a paní Vladimíru 

Rubinsteinovou. Zapisovatelem paní Karolínu Ortovou.  

Pro: 4    Proti: 0    Zdržel se: 2, usnesení č. 1 bylo přijato 

2. Proškolení členů Výběrové komise k hodnocení, pravomocemi a odpovědností, včetně 

postupu hodnocení 

Gustav Charouzek seznamuje přítomné s dokumenty, které souvisí s hodnocením: etický kodex 

(zajištění podpisu všech přítomných hodnotitelů – prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů orgánů 

a osob podílejících se na hodnocení či výběru), kontrolní listy MAS pro 6. a 7. výzvu MAS v IROP 

(podrobné představení, včetně vysvětlení hodnocení), jednací řád Výběrové komise a Interní postupy 

MAS pro implementaci SCLLD (IROP).  

Dle podaných projektů do 6. výzvy IROP se ke střetu zájmu přihlásil pan Josef Pešek, který je učitelem 

na ZŠ Ledeč nad Sázavou a pan Jan Borek (náhradník) se přihlásil k možnému střetu zájmu, neboť 

pracuje na MěÚ ve Světlé nad Sázavou, který zřizuje ZŠ Láneckou. Do hodnocení 6. výzvy nastoupí 

náhradník – Hana Suchanová a pan Pešek a pan Borek opustí místnost. 

Dle podaných projektů do 7. výzvy IROP se nikdo nepřihlásil k možnému střetu zájmů.  

3. Předseda VK – hodnocení projektů dle kritérií 

Do 6.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ byly přijaty 4 projekty 

(opatření integrované strategie: 4. Zázemí pro vzdělávání).  

Ve 14:45 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektů IROP.  

Seznam projektů představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování 

bodů do hodnotících listů. 

Představené projekty 6. výzvy: 

Obec Horní Krupá – Novostavba MŠ v Horní Krupé 

Předmětem realizace projektu je stavba nové budovy mateřské školy v obci Horní Krupá 
s dostatečnou kapacitou pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání v obci a okolí. 
Počet dosažených bodů: 25 
Minimální počet dosažených bodů: 15 

Město Ledeč nad Sázavou – Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou 

Předkládaný projekt počítá s rekonstrukcí dílen, které pro špatný technický stav neposkytují 
dostatečně kvalitní zázemí pro výuku. V rámci projektu budou pořízeny také nezbytné pomůcky a 
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nářadí do dílen i do učebny fyziky/chemie a učebny přírodopisu a vhodný nábytek. Škola momentálně 
nemá k dispozici výukové pomůcky, vhodné sady, stavebnice a jiné materiálně technické pomůcky. 
Dále proběhne úprava zeleně v okolí víceúčelového hřiště u ZŠ. 
Počet dosažených bodů: 27 

Minimální počet dosažených bodů: 15 

 

Město Havlíčkův Brod – Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků 

V rámci projektu bude provedena úprava stávající učebny, vestaveno nové sociální zařízení pro 
imobilní do chodbového traktu, vybudován nový vstup do učebny a proveden nový přístupový 
chodník k nově zřízenému vchodu do učebny. Ze stávající učebny bude odstraněn původní nábytek a 
stržena podlahová krytina. Nově zde bude vybudována učebna jazyků. V učebně bude proveden nový 
rozvod elektroinstalací, položena nová podlaha a učebna bude vybavena novým nábytkem a 
technickým vybavením (audiotechnikou). 
Počet dosažených bodů: 25 
Minimální počet dosažených bodů: 15 

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 

Projekt řeší pořízení elektronických měřících senzorů, které umožní měřit přírodovědné veličiny 
během vyučovacích hodin, zaznamenat naměřené hodnoty přímo do tabulky ve výpočetní technice a 
pomocí nově pořízených tabletů, v nich zaznamenané údaje zpracovat, porovnat v grafech, připravit 
tiskové výstupy a vytisknout tabulky s naměřenými hodnotami, grafy průběhu změn veličin nebo 
poměry velikostí. 
Počet dosažených bodů: 22 

Minimální počet dosažených bodů: 15 

 

V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u jednotlivých projektů, 

hodnotitelé se shodli v širokém konsensu na přidělených bodech.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí podané projekty do 6. výzvy ke spolufinancování ze strany 

ŘO IROP.  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektů 6. výzvy IROP (viz níže). 

Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

Celková alokace projektů IROP podaných do 6. výzvy – 9 219 062,3 Kč (CZV projektu).  

Pořadí 

projekt

ů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizac

e 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková 

výše 

dotace 

Opatření 

integrovan

é strategie 

1. Město 

Ledeč nad 

Sázavou 

Ledeč 

nad 

Sázavou 

Odborné 

učebny ZŠ 

Ledeč nad 

Sázavou 

1 976 631,5

2 Kč 

1 976 631,5

2 Kč 

1 877 799,9

4 Kč 

4. Zázemí 

pro 

vzdělávání 
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2. Obec 

Horní 

Krupá 

Horní 

Krupá 

Novostavba 

MŠ v Horní 

Krupé 

14 536 606 

Kč 

3 500 000 

Kč 

3 325 000 

Kč 

4. Zázemí 

pro 

vzdělávání 

3. Město 
Havlíčkův 

Brod 

Havlíčků
v Brod 

Nová učebna 
ZŠ Konečná – 

brána do 
světa jazyků 

2 774 422,5
0 Kč 

2 774 422,5
0 Kč 

2 635 701,3
7 Kč 

4. Zázemí 
pro 

vzdělávání 

4. Základní 
škola 

Světlá nad 
Sázavou, 
Lánecká 

699, 
příspěvkov

á 
organizace 

Světlá 
nad 

Sázavou 

ZŠ Lánecká – 
Měření 

přírodovědnýc
h veličin 

badatelsky 

968 008,28 
Kč 

968 008,28 
Kč 

919 607,86 
Kč 

4. Zázemí 
pro 

vzdělávání 

 

Do 7.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2 byl přijat 1 projekt (opatření 

integrované strategie: 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví).  

Seznam představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování bodů do 

hodnotících listů. 

Představený projekt 7. výzvy: 

Národní památkový ústav – NKP SH Lipnice nad Sázavou – obnova šindelových střech a osvětlení 

nádvoří 

Předmětem předkládaného projektu "Státního hradu Lipnice - Obnova šindelových střech a osvětlení 
nádvoří" je památková obnova významné hradní zříceniny zapsané na seznamu národních kulturních 
památek, provedení nezbytných opatření pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití a 
zatraktivnění památky. 
Počet dosažených bodů: 62 
Minimální počet dosažených bodů: 50 

V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u jednotlivých projektů, 

hodnotitelé se shodli v širokém konsensu na přidělených bodech.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí podaný projekt do 7. výzvy ke spolufinancování ze strany ŘO 

IROP.  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektu 7. výzvy IROP (viz níže). 

Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Celková alokace projektů IROP podaných do 7. výzvy – 3 000 000 Kč (CZV projektu).  

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková 

výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 
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1. Národní 

památkový 

ústav 

Lipnice 

nad 

Sázavou 

NKP SH 

Lipnice nad 

Sázavou – 

obnova 

šindelových 

střech a 

osvětlení 

nádvoří 

3 457 683 

Kč 

3 000 000 

Kč 

2 850 000 

Kč 

3.1. 

Zefektivnění 

prezentace, 

posílení 

ochrany a 

rozvoj 

kulturního 

dědictví 

 

 

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: 
Zázemí pro vzdělávání 

Kulturní památky 

 

Usnesení ze zasedání Výběrové komise: 

1. Výběrová komise odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Jakuba Neuvirtha a paní 

Vladimíru Rubinsteinovou. Zapisovatelem paní Karolínu Ortovou.  

2. Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů 6. výzvy IROP. 

3. Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektu 7. výzvy IROP. 

 

Ověřovatel 1 – Jakub Neuvirth………………………………….. 

Ověřovatel 2 – Vladimíra Rubinsteinová………………………………….. 

Zapisovatel – Karolína Ortová………………………………….. 

Předsedkyně Výběrové komise – Eliška Zdražilová……………………………………. 

http://www.kralovska-stezka.cz/

