Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s.
3.5.2018, 15:30, Holovousy
Přítomni:
Ing. Jitka Koubková, Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel, Bc. Monika Benešová,
Ing. Petra Soukupová, Lenka Šedivá DiS.
Program:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Informace k hodnocení žádostí o podporu v 1. výzvě IROP
3. Věcné hodnocení žádostí o podporu v 1. výzvě IROP
4. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
Předsedkyně Výběrové komise přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala
usnášeníschopnost Výběrové komise (nepřítomen člen město Miletín, zastoupené Bc. Miroslavem
Noskem), zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, seznámila přítomné
s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Petra Štěpánková,
ověřovateli Bc. Monika Benešová a Ing. Jitka Koubková.

Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Petru Štěpánkovou
a ověřovatele zápisu Ing. Bc. Moniku Benešovou a Ing. Jitku Koubkovou.

2. Informace k hodnocení žádostí o podporu v 1. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. –
IROP – Bezpečná doprava“
Vedoucí zaměstnanec SCLLD – Ing. Štěpánková seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektů v
1. výzvě IROP zaměřené na bezpečnost dopravy. Do této výzvy bylo předloženo šest žádostí o
podporu. Pět žádostí splnilo kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna žádost byla dne
12.4.2018 z dalšího procesu hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti a formálních
náležitostí (žadatel nepředložil požadované doplnění žádosti o podporu). Ode dne doručení zprávy o
tomto vyřazení mohl žadatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů podat žádost o přezkum kontroly
přijatelnosti a formálních náležitostí, tuto možnost žadatel nevyužil.
K pěti žádostem, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, byli za přítomnosti
vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedy Výběrové komise dne 12.4.2018 vylosováni tři
hodnotitelé, kteří provedli věcné hodnocení předložených projektů do kontrolních listů. Hodnotitelé
následně předložili své vyplněné kontrolní listy kanceláři MAS. Ta zpracovala pro každou žádost o
podporu souhrnnou tabulku s přidělenými body za jednotlivá kritéria. Souhrnná tabulka byla zaslána
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jako podklad pro dnešní jednání vedoucím zaměstnancem SCLLD členům Výběrové komise, kteří mají
podepsaný Etický kodex.
Všichni přítomní členové Výběrové komise mají podepsaný Etický kodex, ve kterém deklarovali svoji
nepodjatost a neexistenci střetu zájmů k předloženým projektům do 1. výzvy IROP.
3. Věcné hodnocení žádostí o podporu v 1. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP
– Bezpečná doprava“
Na úvod jednání k této výzvě bylo prověřeno složení Výběrové komise pro hodnocení: celkem
přítomno 6 členů ze 7, tzn. nadpoloviční účast = Výběrová komise je usnášeníschopná. Byla splněna
podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nejsou
veřejnými orgány.
Hodnoceno bude 5 žádosti o podporu, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.
Přítomní s hlasovacím právem byli s žádostmi seznámeni, k hodnocení měli k dispozici výsledky
hodnocení 3 hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo vytvořeno
závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno:
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Výsledek věcného hodnocení žádostí o podporu v 1. výzvě IROP
Název výzvy MAS: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava
Číslo výzvy MAS: 090/06_16_038/CLLD_16_01_053
Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00
Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 10 000 000,00 Kč
Registrační číslo projektu

Název žadatele

Název projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007866

Obec Cerekvice Bezpečná doprava v
nad Bystřicí
Cerekvice nad Bystřicí

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007823

Město Hořice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007887

Město Miletín

Dosažený
počet bodů

Výsledek věcného hodnocení

Celková výše
dotace

55

žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

1 007 509,33 Kč

Hořice - lávka přes silnici I/35

65

žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

4 999 999,99 Kč

Rekonstrukce
veřejného
osvětlení a chodníku ul. Jiřího z
Poděbrad u bytovek

55

žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

913 129,55 Kč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007920

Obec Milovice u Rekonstrukce a modernizace
Hořic
přístupového chodníku k I/35 Milovice

80

žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení

693 151,35 Kč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007894

Obec Rohoznice

90

žádost o podporu splnila podmínky 746 794,51 Kč
věcného hodnocení

obci

Přechod a místo pro přecházení
přes silnici II/284 v obci
Rohoznice
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Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu v 1. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s.
– IROP – Bezpečná doprava“.
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Seznam žádostí o podporu v 1. výzvě IROP po věcném hodnocení
Název výzvy MAS: MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava
Číslo výzvy MAS: 090/06_16_038/CLLD_16_01_053
Termín vyhlášení výzvy: 27.11.2017 12:00
Termín příjmu žádostí: od 27.11.2017 12:00 do 31.1.2018 12:00
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: 10 000 000,00 Kč

Registrační číslo projektu

Název žadatele

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007894 Obec Rohoznice

Název projektu

Datum a Dosažený
Výsledek věcného
čas podání počet bodů hodnocení

Celková výše
dotace

Přechod a místo pro přecházení 29.1.2018
přes silnici II/284 v obci 19:35:03
Rohoznice

90

žádost o podporu splnila 746 794,51 Kč
podmínky
věcného
hodnocení

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007920 Obec Milovice u Rekonstrukce a modernizace 30.1.2018
Hořic
přístupového chodníku k I/35 - 14:19:27
Milovice

80

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

693 151,35 Kč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007823 Město Hořice

18.1.2018
7:32:11

65

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

4 999 999,99 Kč

obci 27.1.2018
16:46:00

55

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

1 007 509,33 Kč

Hořice - lávka přes silnici I/35

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007866 Obec Cerekvice Bezpečná doprava
nad Bystřicí
Cerekvice nad Bystřicí

v
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CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007887 Město Miletín

Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

Rekonstrukce veřejného osvětlení 29.1.2018
a chodníku ul. Jiřího z Poděbrad u 14:33:50
bytovek

55

žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

913 129,55 Kč

zdržel se: 0

Usnesení č. 3: Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu v 1. výzvě IROP s názvem „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Bezpečná doprava“ po věcném
hodnocení a jejich pořadí dle počtu získaných bodů.
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4. Závěr
Na závěr předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a v 17:00 ukončila
jednání.

V Holovousích dne 3.5.2018

Zapsala: Ing. Petra Štěpánková

………………………………….

Ověřila: Bc. Monika Benešová

………………………………….

Ověřil: Ing. Jitka Koubková

………………………………….

Signatář v MS 2014+: Ing. Helena Kráčmarová

………………………………….
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