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Zápis z Výběrové komise k 13. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu   

Výběrová komise k 13. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu – 13. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III 

 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 „SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“  

 

Termín a čas konání: 25. 6. 2020, 14:30  

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

 

Přítomní hodnotitelé: Eliška Zdražilová, Jaroslava Pipková, Vladimíra Rubinsteinová, Jan Borek, 

Martina Štecherová, František Urban (náhradník), Monika Fárka (náhradník). 

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

  

Řádní členové: 

Eliška Zdražilová – soukromý sektor, ZS – zemědělství lesnictví 

Jaroslava Pipková – soukromý sektor, ZS – cestovní ruch 

Vladimíra Rubinsteinová – soukromý sektor, ZS – cestovní ruch  

Jakub Neuvirth – soukromý sektor, ZS – podpora společenského života 

Jan Borek – soukromý sektor, ZS – rozvoj obce 

Martina Štecherová – soukromý sektor, ZS – podnikání 

 

Náhradníci: 

Andrea Kosková – soukromý sektor, ZS – podpora společenského života 

František Urban – soukromý sektor, ZS  – podnikání 

Monika Fárka – soukromý sektor, ZS – podpora společenského života 

 

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

než 49 % členů VK (1 zástupce podnikání, 1 zástupce rozvoj obce, 1 zástupce zemědělství a lesnictví, 1 

zástupce podpora společenského života, 2 zástupci cestovního ruchu). V případě střetu zájmu jsou 

přítomni náhradníci (1 zástupce podnikání, 2 zástupci podpora společenského života).  

 

Omluveni: Jakub Neuvirth, Andrea Kosková 

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková  

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků 

Zasedání Výběrové komise začalo ve 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.  

http://www.kralovska-stezka.cz/
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Paní Eliška Zdražilová navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Pipkovou a paní Vladimíru 

Rubinsteinovou, zapisovatelem Petru Laštovičkovou. 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 Jaroslavu Pipkovou a paní Vladimíru 

Rubinsteinovou, zapisovatelem Petru Laštovičkovou.  

Pro: 5    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 13. výzvu MAS v IROP 

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

MAS pro implementaci SCLLD (IROP).  

Dle podaného projektu do 13. výzvy IROP žádní přítomní členové Výběrové komise nejsou ve střetu 

zájmů a mohou projekt hodnotit.  

Do 13. výzvy byl podán 1 projekt. Formální náležitosti a přijatelnost podaný projekt splnil.  

3. Předseda VK – hodnocení projektů dle kritérií 

Do 13. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III byl přijat 1 projekt (opatření 

integrované strategie: Sociální podnikání).  

Ve 14:45 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektu IROP.  

Podaný projekt představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování 

bodů do hodnotících listů. 

Představený projekt 13. výzvy: 

Jiří Janů - COFFEE FRESH BAR NOLL  

Realizace projektu spočívá v nákupu a provozování plně vybaveného pojízdného stánku s rychlým 
občerstvením, v retro stylu. 

Počet dosažených bodů: 23 

Minimální počet dosažených bodů: 15 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 

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

projektu, hodnotitelé se shodli v širokém konsensu na přidělených bodech.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí podaný projekt do 13. výzvy ke spolufinancování ze strany 

ŘO IROP. 
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Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektu 13. výzvy IROP (viz níže). 

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

Celková alokace projektu IROP podaného do 13. výzvy – 2 401 921 Kč (CZV projektu). Alokace výzvy 

byla stanovena na 2 500 000 Kč, v plné výši lze podpořit uvedený projekt. 

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový rozpočet Způsobilé výdaje Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Jiří Janů 
Havlíčkův 

Brod  

COFFEE FRESH 

BAR NOLL 
2 401 921,00 Kč 2 401 921,00 Kč 2 281 824,95 Kč 

Sociální 

podnikání -

06.4.59.4.1 

 

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: 

Sociální podnikání  

 

Usnesení ze zasedání Výběrové komise: 

1. Výběrová komise odsouhlasuje ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Pipkovou a paní 

Vladimíru Rubinsteinovou. Zapisovatelem Petru Laštovičkovou.  

2. Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektu 13. výzvy IROP. 

 

Ověřovatel 1 – Jaroslava Pipková………………………………….. 

 

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

 

Zapisovatel – Petra Laštovičková………………………………….. 

 

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

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

