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Zápis z Výběrové komise k 1. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu 

1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 

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

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

Královská stezka na období 2014 - 2020 

Termín a čas konání: 19. června 2017, 15:30  

Místo konání: Zasedací místnost Habry, MěÚ, 1. patro 

 

Přítomní hodnotitelé: Eliška Zdražilová, Ing. Vladimíra Rubinsteinová, Mgr. Josef Pešek, Martina 

Štecherová, Hana Suchanová, Iveta Krčálová, DiS. 

Přítomní hodnotitelé zastupují soukromý sektor jako fyzické osoby.  

Omluveni: Kvido Neuvirth 

Zapisovatel: Bc. Karolína Ortová 

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek, Mgr. Lucie Šulcová, Bc. Karolína Ortová 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků 

Zasedání Výběrové komise začalo v 15:40. 

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

a podává jim aktuální informace o ukončených výzvách a dalším vývoji administrace projektů.  

Paní Eliška Zdražilová navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Ivetu Krčálovou, DiS. a paní Hanu 

Suchanovou. 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 paní Ivetu Krčálovou, DiS. a paní Hanu 

Suchanovou. Zapisovatelem paní Bc. 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 

1.výzvu MAS v IROP (podrobné představení, včetně vysvětlení hodnocení), jednací řád 

Výběrové komise a Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD (IROP).  

3. Předseda VK – hodnocení projektů dle kritérií 

Do 1.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY byly přijaty 2 projekty 

(opatření integrované strategie: 6.3 Podpora a rozvoj Kulturního dědictví).  

V 16:00 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektů IROP.  
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Seznam projektů představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost 

zapisování bodů do hodnotících listů. 

 

Představené projekty: 

Město Havlíčkův Brod – Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa 

V rámci projektu dojde k výměně střešní krytiny v plném rozsahu, což činí řádově 320m2. 
Konstrukce krovu budou jen očištěny, odstraněna bude pouze destruovaná část a následně 
bude místo napadení ošetřeno systémem tlakové injektáže. Následně je navrženo celkové 
ošetření celé dřevěné konstrukce krovu. Dále bude provedena obnova nátěrů vrat dvora, 
sociálního zařízení ve dvoře a zadních vrat na přilehlém pozemku. 
Počet dosažených bodů: 55 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
 
Národní památkový ústav – Státní hrad Lipnice – „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: 52 

Minimální počet dosažených bodů: 50 

 

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

projektů, hodnotitelé se vždy shodli v širokém konsensu na přidělených bodech.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí všechny podané projekty ke spolufinancování ze 

strany ŘO IROP.  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů a pořadí projektů (viz níže). 

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

 

Celková alokace projektů IROP – 4 463 026,85 Kč (CZV projektu).  

 

 

Pořadí projektů: 

1. Město Havlíčkův Brod – Rekonstrukce střešního pláště Štáflova chalupa 

2. Národní památkový ústav – Státní hrad Lipnice – „Obnova šindelových střech a 

osvětlení nádvoří“ 
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4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: Kulturní památky – Revitalizace památek zapsaných na seznamu NKP a UNESCO, a na indikativním 

seznamu. Cílem je provést opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení 

památek a sbírek.  

 

Usnesení ze zasedání Výběrové komise: 

1. Výběrová komise odsouhlasuje ověřovateli zápisu paní Ivetu Krčálovou, DiS. a paní Hanu 

Suchanovou. Zapisovatelem paní Bc. Karolínu Ortovou.  

2. Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů a pořadí projektů. 

 

Ověřovatel 1………………………………….. 

Ověřovatel 2………………………………….. 

Zapisovatel………………………………….. 
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