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Zápis z Výběrové komise k 9. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu 

Výběrová komise k 9. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu – 9.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II 

 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 „SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ v rámci realizace 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupina Královská stezka na období 

2014 – 2020 

Termín a čas konání: 21. 10. 2019, 15:30  

Místo konání: Zasedací místnost Habry, MěÚ, přízemí 

 

Přítomní hodnotitelé: Eliška Zdražilová, Josef Pešek, Vladimíra Rubinsteinová, Jakub Neuvirth, 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 

Josef Pešek – soukromý sektor, ZS - rozvoj obce 

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, 2 zástupci rozvoj obce, 1 zástupce zemědělství a lesnictví, 1 

zástupce podpora společenského života, 1 zástupce cestovního ruchu). V případě střetu zájmu jsou 

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

 

Omluveni: Andrea Kosková 

Zapisovatel: Bc. Karolína Kovářová 

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.  

http://www.kralovska-stezka.cz/
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Paní Eliška Zdražilová navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Josefa Peška a paní Martinu 

Štecherovou. Zapisovatelem paní Bc. Karolínu Kovářovou. 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 pana Josefa Peška a paní Martinu Štecherovou. 

Zapisovatelem paní Karolínu Kovářovou.  

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 9. 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 9. výzvy IROP se ke střetu zájmu nikdo nepřihlásil. 

3. Předseda VK – hodnocení projektů dle kritérií 

Do 9.výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II byly přijaty 3 projekty (opatření 

integrované strategie: 3.4 Sociální podnikání).  

V 15:45 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektů IROP.  

Seznam projektů představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování 

bodů do hodnotících listů. 

Představené projekty 9. výzvy: 

AKROBRAB s.r.o. - FOOD TRUCK POSÁZAVSKÝ PACIFIK 

Realizace projektu spočívá v nákupu a provozování plně vybaveného pojízdného stánku s rychlým 
občerstvením a rozšíření činnosti stávajícího sociálního podniku. Realizace projektu v Ledči nad 

Sázavou (zázemí).  

Počet dosažených bodů: 23 

Minimální počet dosažených bodů: 15 

 

Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o. – Lesní četa v terénu 

Cílem projektu je vytvoření nového pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením a zároveň 
zefektivnění procesů v Lesní četě - jednom z provozů sociálního podniku Chráněné dílny Fokus 
Vysočina, s.r.o. rozšířením týmu o novou pracovní pozici. Posláním podniku je vytvářet pracovní místa 
pro osoby se zdravotním postižením - nejčastěji s dlouhodobým duševním onemocněním. Záměrem 
projektu je pořízení nového terénního automobilu pro rozvoz pracovníků OZP (CS) na místo výkonu 
jejich práce. 
Počet dosažených bodů: 18 

http://www.kralovska-stezka.cz/
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Minimální počet dosažených bodů: 15 
 
Josef Švec – Stravovací provoz AveKave 
Cílem projektu je rozšíření prostorové kapacity podniku rekonstrukcí pronajatého prostoru – 
vybudování kuchyně za účelem rozšíření nabízených produktů a služeb díky zavedení nových 
technologií. V rámci realizace projektu bude vytvořeno 6 nových pracovních míst na poloviční úvazek 
pro nově přijaté zaměstnance z cílových skupin. Realizace projektu (zázemí) v Havlíčkově Brodě.  
Počet dosažených bodů: 23 
Minimální počet dosažených bodů: 15 
 

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

hodnotitelé se shodli v širokém konsensu na přidělených bodech.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí podané projekty do 9. 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).  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise odsouhlasuje počet bodů u projektů 9. výzvy IROP (viz níže). 

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

Celková alokace projektů IROP podaných do 9. výzvy – 5 392 287, 46 Kč (CZV projektu). Alokace 

výzvy byla stanovena na 4,7 mil. Kč, v plné výši lze proto podpořit pouze jeden projekt (seznam 

doporučených). Zbylé projekty vedené v seznamu náhradníků bude možné podpořit po změně 

strategie CLLD MAS Královská stezka (projekty v hodnotě 2 896 003,46 Kč). 

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková 

výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. AKROBRAB 

s.r.o. 

Ledeč 

nad 

Sázavou 

FOOD TRUCK 

POSÁZAVSKÝ 

PACIFIK 

2 496 

284 Kč 

2 496 284 

Kč 

2 371 469,8 

Kč 

3.4 Sociální 

podnikání 

Seznam náhradníků: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název 

projektu 

Celkový 

rozpočet 

Způsobilé 

výdaje 

Celková 

výše dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Josef Švec Havlíčkův 

Brod 

Stravovací 

provoz 

AveKave 

2 495 503,46 

Kč 

2 495 503,46 

Kč 

2 370 728,28 

Kč 

3.4 Sociální 

podnikání 

2. Chráněné 

dílny 

Fokus 

Vysočina, 

s.r.o. 

Havlíčkův 

Brod 

Lesní četa 

v terénu 

400 500 Kč 400 500 Kč 380 475 Kč 3.4 Sociální 

podnikání 
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4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: 
Sociální podnikání 

 

Usnesení ze zasedání Výběrové komise: 

1. Výběrová komise odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Josefa Peška a paní Martinu 

Štecherovou. Zapisovatelem paní Karolínu Kovářovou.  

2. Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů 9. výzvy IROP. 

 

Ověřovatel 1 – Josef Pešek………………………………….. 

 

Ověřovatel 2 – Martina Štecherová………………………………….. 

 

Zapisovatel – Karolína Kovářová………………………………….. 

 

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

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

