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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU   

Schválení přehodnocení projektu po doporučení Výběrové komise 

16. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA IV 

Žádosti o podporu z programového rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Identifikace výzvy MAS: 578/06_16_038/CLLD_15_01_235 

Datum konání: 16. 8. 2021 od 16:00 hod 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Habry, 1. patro 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 16:00. Bylo konstatováno, že zasedání Programového výboru 

bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 7 členů Programového výboru ve správném zastoupení 

partnerů (viz odkaz na prezenční listinu a uvedené složení zvolených orgánů na webových stránkách MAS). 

Členové PV podílející se na rozhodování (7 členů se podílí na hodnocení, nikdo z přítomných členů se nepřihlásil 

ke střetu zájmů, 2 členové jsou omluveni): 

Michal Simandl – veřejný sektor, rozvoj obce – není přítomen 

Kristýna Pospíšilová – soukromý sektor, hasiči  

David Šorm – soukromý sektor, podpora společenského života  

Luděk Šíma – soukromý sektor, cestovní ruch – není přítomen 

Pavel Chlád – veřejný sektor, rozvoj obce 

Aleš Hejkal – soukromý sektor, podnikání 

Marie Kudrnová – veřejný sektor, rozvoj obce  

Martin Sedlák – soukromý sektor, podnikání  

Pavel Kopecký – veřejný sektor, rozvoj obce 

 

Tedy zastoupení 4x soukromý sektor a 3x veřejný sektor, tedy veřejný nepřesahuje 49% hlasovacích práv. U 

zájmových skupin byla 3x zastoupena ZS rozvoj obce, 1x podpora společenského života, 1x hasiči a 2x podnikání, 

tedy žádná ze zájmových skupin nedosahuje 50% na hlasování. Tedy podmínky sektorů a ZS jsou splněny. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda programového výboru p. Sedlák navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a pana Pavla 

Kopeckého. Zapisovatelem paní Petru Laštovičkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 

hlasováním byla dána možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Pavla Kopeckého. Zapisovatelem paní Petru 

Laštovičkovou.  

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Přivítání účastníků 
Pan Charouzek přivítal všechny přítomné a poděkoval, že na jednání přišli.  

2. Výzva IROP zaměřená na aktivity týkající se bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – 16. výzva IROP – 
Doprava IV. – přehodnocení projektu CZ.O6.4.59/0.0/0.0/16_038/0016185 Hněvkovice – stavební 
obnova chodníků II. etapa (žadatel Obec Hněvkovice)  
 

PŮVODNÍ HODNOCENÍ PV ZE DNE 8. 6. 2021: 
Pan Charouzek následně přítomné seznámil s konáním a hodnocením Výběrové komise a se všemi dokumenty, 

které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také s projekty přijatými do 16. výzvy. 

 Etický kodex 

 Kontrolní listy – věcné hodnocení (Výběrová komise) 

 Kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti (zaměstnanci MAS) 

 Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru 

 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD 

Vzhledem k seznámení s etickými kodexy a kontrole nestrannosti a nepodjatosti není nikdo z přítomných ve 

střetu zájmů.  

Do 16. výzvy MAS Královská stezka byly přijaty 3 Žádosti o podporu v rámci 16. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA 

- IROP – DOPRAVA IV. 

Představené projekty 16. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – DOPRAVA IV (v pořadí dle hodnocení 

Výběrové komise) 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1.  

Obec 

Hněvkovice 

(60 bodů) 

Hněvkovice Hněvkovice - 

stavební 

obnova 

chodníků II. 

etapa 

930 438,89 

Kč 

866 556,08 Kč 823 228,27 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

2. 

Obec 
Okrouhlice 
(55 bodů) 

Okrouhlice Zvýšení 
bezpečnosti v 

obci 
Okrouhlice 

(od 
sokolovny k 

novým 
ulicím) 

3 051 388,86 
Kč 

2 479 671,59 
Kč 

2 355 688,01 
Kč 

Doprava -
06.4.59.4.1 
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3. 

Obec Horní 
Krupá     

(45 bodů)  

Horní Krupá  Cyklostezka 
se smíšeným 

provozem 
Horní Krupá 

4 075 586,63 
Kč 

2 500 000,00 
Kč 

2 375 000,00 
Kč 

Doprava -
06.4.59.4.1 

Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do 16. výzvy IROP – 5 846 227,67 Kč. Alokace na výzvu byla 

stanovena na 5 880 394,75 Kč. Výše uvedené projekty je možné podpořit v plné výši.  

Programový výbor doporučuje podané projekty ke spolufinancování ze strany ŘO IROP.  

 

PŘEHODNOCENÍ PROJEKTU CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016185 Hněvkovice - stavební obnova 

chodníků II. etapa (žadatel Obec Hněvkovice)  

Pan Charouzek přítomné seznámil s konáním a hodnocením Výběrové komise a se všemi dokumenty, které 

souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také s projektem, který výběrová komise přehodnocovala. 

 Etický kodex 

 Kontrolní listy – věcné hodnocení (Výběrová komise) 

 Kontrolní listy pro formální náležitosti a kritéria přijatelnosti (zaměstnanci MAS) 

 Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru 

 Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD 

Vzhledem k seznámení s etickými kodexy a kontrole nestrannosti a nepodjatosti není nikdo z přítomných ve 

střetu zájmů.  

V rámci závěrečného ověření způsobilosti na CRR došlo u výše uvedeného projektu k úpravám. MAS byla 

požádána o posouzení, zda provedené úpravy v projektu mají vliv na provedené hodnocení a výběr projektu MAS.  

Po souhrnném posouzení MAS konstatovala, že provedené úpravy nemají vliv na výběr projektu MAS, ale mají 

vliv na provedené věcné hodnocení. Z tohoto důvodu byla svolána výběrová komise, aby provedla 

přehodnocení projektu.  

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují následující 

kritérium hodnocení: 

8. „V rámci realizace projektu je řešen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (aspekt 
potřebnosti)“ 

a mění celkové bodové ohodnocení projektu z 60 bodů na 50 bodů. Ve Studii proveditelnosti byla upřesněna 

informace k umístění místa pro přecházení – místo pro přecházení není součástí projektu (viz Studie 

proveditelnosti – str. 16 a 19). V původním hodnocení bylo uděleno 10 bodů za toto kritérium, v rámci 

přehodnocení je uděleno 0 bodů.  

Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu: 

- nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě (32,5 bodu) 

- má vliv na celkové pořadí projektu, tzn. v seznamu všech projektů ve výzvě MAS je projekt stále 

nad hranicí alokace výzvy (z 1. místa na 2. místo).  

I přes pokles počtu bodů splnil projekt minimální bodovou hranici a prošel hodnocením. Z důvodu změny 

bodového hodnocení musela výběrová komise projekt přehodnotit a MAS musí provést přehodnocení 

v MS2014+. Další administrace projektu na CRR bude pokračovat až po provedení přehodnocení MAS.  

http://www.kralovska-stezka.cz/
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Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé výdaje Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Obec 

Okrouhlice 

(55 bodů) 

Okrouhlice Zvýšení 

bezpečnosti v 

obci Okrouhlice 

(od sokolovny k 

novým ulicím) 

3 051 388,86 

Kč 

2 479 671,59 Kč 2 355 688,01 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

2. Obec 

Hněvkovice 

(50 bodů) 

Hněvkovice Hněvkovice - 

stavební obnova 

chodníků II. 

etapa 

875 438,89 Kč 751 032,69 Kč 713 481,05 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

3. Obec Horní 

Krupá     

(45 bodů) 

Horní 

Krupá  

Cyklostezka se 

smíšeným 

provozem Horní 

Krupá 

4 281 642,46 

Kč 

2 500 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 
Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 5 730 704,28 Kč. Alokace na výzvu byla stanovena 

na 5 880 394,75 Kč. Výše uvedené projekty je možné podpořit v plné výši.  

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje hodnocení Výběrové komise u přehodnocovaného projektu, tedy pořadí, přidělené 

body a potvrzuje výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP.  

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

3. Dotazy a diskuze 
Nikdo ze zúčastněných neměl žádné dotazy, a tak bylo zasedání Programového výboru ukončeno v 17:00 hodin. 

Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 16. 8. 2021 od 16:00 hodin: 

Programový výbor MAS Královské stezky po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor schvaluje ověřovateli pana Aleše Hejkala a pana Pavla Kopeckého. Zapisovatelem 

paní Petru Laštovičkovou.  

2. Programový výbor schvaluje hodnocení Výběrové komise u přehodnocovaného projektu, tedy pořadí, 

přidělené body a potvrzuje výběr výše uvedených projektů k podpoře z IROP.  
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Členové Programového výboru (jména, podpisy): 

Ing. Marie Kudrnová.……………………………………………………………………………………………….. 

 

Ing. Pavel Kopecký (ověřovatel).………………………………………………………………………………. 

 

Ing. Aleš Hejkal (ověřovatel)……………………………………………………………………………………. 

 

Pavel Chlád…..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Luděk Šíma...…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. David Šorm...…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mgr. Michal Simandl………………………………………………………………………………………………… 

 

Martin Sedlák…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kristýna Pospíšilová..………………………………………………………………………………………………… 

 

Petra Laštovičková (zapisovatel)…………………………………………..………………………………….. 
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