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Zápis z Výběrové komise k 15. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu      

Výběrová komise k 15. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu – 15. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA III 

 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“  

 

Termín a čas konání: 7. 10. 2020, 15:30  

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

 

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

Martina Štecherová, František Urban (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, Monika Fárka  

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková  

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků 

Zasedání Výběrové komise začalo v 15:30. 

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 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: 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 15. 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 15. výzvy IROP žádní přítomní členové Výběrové komise nejsou ve střetu 

zájmů a mohou projekty hodnotit.  

Do 15. výzvy byly podány 4 projekty. Z toho 3 projekty splnily formální náležitosti a přijatelnost, 1 

projekt byl stažen žadatelem v průběhu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.  

3. Předseda VK – hodnocení projektů dle kritérií 

Do 15. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA III byly přijaty 3 projekty (opatření 

integrované strategie: Doprava).  

V 15:45 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektů IROP.  

Podané projekty představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování 

bodů do hodnotících listů. 

Představení projektů 15. výzvy: 

Obec Vepříkov - Chodník podél silnice III/3469, Vepříkov 

Předmětem projektu je novostavba chodníku v celkové délce 141,07 m. Cílem projektu je zvýšit 

bezpečnost dopravy v intravilánu obce v prostoru stávajícího průtahu silnice III/3469 a propojení 

stávajícího chodníku s dalšími částmi obce podél průtahu - např. oblast s novou výstavbou rodinných 

domů, obchod, kulturní dům, sportoviště, autobusovou zastávku, restauraci, komunitní centrum či 

obecní úřad. 

Počet dosažených bodů: 50 

Minimální počet dosažených bodů: 42,5 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 

Město Havlíčkův Brod - Rekonstrukce chodníků - lokalita Výšina, Havlíčkův Brod 

V rámci realizace bude přistoupeno k celkové rekonstrukci chodníků včetně osazení nových obrub a 
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provedení nových podkladních vrstev. Nové chodníky jsou navrženy jako bezbariérové, opatřeny 
varovným pásem ze slepecké dlažby a přirozenou vodící linií. Ke zvýšení bezpečnosti chodců přispěje 
nově realizované místo pro přecházení. Díky výsadbě doprovodné zeleně dojde ke zvýšení 
atraktivnosti zájmového prostoru jako místa k životu.  
Počet dosažených bodů: 55 

Minimální počet dosažených bodů: 42,5 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 
Město Golčův Jeníkov - Novostavba chodníku ve městě Golčův Jeníkov 

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší ve městě Golčův Jeníkov. Mezi hlavní 
podpořenou aktivitu patří novostavba pěší komunikace v blízkosti autobusové zastávky, bytové 
zástavby, synagogy, starého a nového zámku Golčův Jeníkov.  
Počet dosažených bodů: 53 

Minimální počet dosažených bodů: 42,5 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 

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

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

Výběrová komise se shodla, že doporučí podané projekty do 15. výzvy ke spolufinancování ze strany 

ŘO IROP, nicméně v tuto chvíli je možné doporučit pouze 1 projekt v plné výši, zbylé 2 projekty bude 

možné podpořit po změně strategie (přesun alokací mezi opatřeními) a po navýšení alokace výzvy.  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektů 15. výzvy IROP. 

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

Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 5 221 965,63 Kč. Alokace na výzvu 

byla stanovena na 3 669 977,00 Kč, v plné výši lze proto podpořit pouze 1 projekt (seznam 

doporučených projektů). Zbylé projekty vedené v seznamu náhradních projektů bude možné 

podpořit po změně strategie CLLD MAS Královská stezka (projekty v hodnotě 2 644 387,71 Kč) a po 

navýšení alokace výzvy MAS. 

 

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Město 

Havlíčkův 

Brod 

Havlíčkův 

Brod  

Rekonstrukce 

chodníků - lokalita 

Výšina, Havlíčkův 

Brod 

2 691 395,67 Kč 2 577 577,92 

Kč 

2 448 699,02 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 
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Seznam náhradních projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Město 

Golčův 

Jeníkov  

Golčův 

Jeníkov  

Novostavba chodníku ve 

městě Golčův Jeníkov 

2 106 479,32 

Kč  

1 999 999,32 

Kč  

1 899 999,35 

Kč 

Doprava -

06.4.59.4.1 

2. Obec 

Vepříkov 

Vepříkov  Chodník podél silnice 

III/3469, Vepříkov 

686 045,39 

Kč 

644 388,39 

Kč 

612 168,97 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: 

Bezpečnost dopravy  

 

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 projektů 15. výzvy IROP. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

