
 

MAS Královská stezka, Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 275 217 02, www.kralovska-stezka.cz   

Zápis z Výběrové komise k 16. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového 

rámce Integrovaného regionálního operačního programu      

Výběrová komise k 16. výzvě k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu – 16. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA IV 

 

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

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

2014-2020 

 

Termín a čas konání: 4. 8. 2021, 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), David Brož (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: 

David Brož – soukromý sektor, ZS – zemědělství, lesnictví  

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, 1 zástupce podpora společenského života, 1 zástupce 

zemědělství a lesnictví).  

 

Omluveni: Jakub Neuvirth, Monika Fárka  

Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková  

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků 

Zasedání Výběrové komise začalo ve 14:30. 
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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 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 schvaluje 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 16. 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 16. výzvy IROP žádní přítomní členové Výběrové komise nejsou ve střetu 

zájmů a mohou projekty hodnotit.  

3. Předsedkyně VK – přehodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016185 Hněvkovice 

- stavební obnova chodníků II. etapa (žadatel Obec Hněvkovice)  

PŮVODNÍ HODNOCENÍ VK ZE DNE 25. 5. 2021: 

Do 16. výzvy MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA IV byly přijaty 3 projekty (opatření 

integrované strategie: Doprava). Výzva byla zaměřena na aktivity Bezpečnost dopravy (2 projekty) a 

Cyklodoprava (1 projekt).  

Ve 14:45 paní předsedkyně zahájila hodnocení projektů IROP.  

Podané projekty představuje pan Gustav Charouzek. Přítomným představuje správnost zapisování 

bodů do hodnotících listů. 

Představení projektů 16. výzvy: 

Obec Hněvkovice - Hněvkovice - stavební obnova chodníků II. etapa 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

V rámci projektu proběhne stavební obnova chodníku podél silnice III. třídy v obci Hněvkovice. 
Projekt je zaměřen na bezpečný a snadný pohyb chodců po obci a vybudování bezbariérových tras k 
objektům občanské vybavenosti a zájmovým místům. Spolu s výstavbou a modernizací chodníku, 
který se napojuje na již rekonstruovaný chodník místem pro přecházení, budou provedeny sadové 
úpravy - osazení krajů chodníku dřevinami a pro zvýšení bezpečnosti bude instalováno zábradlí. 
Chodník bude vybudován v délce 128,17 m.  
Počet dosažených bodů: 60 
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Minimální počet dosažených bodů: 32,5  
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 
Obec Horní Krupá - Cyklostezka se smíšeným provozem Horní Krupá 

Aktivita: Cyklodoprava 

Projekt zvýší bezpečnost cyklistů i chodců včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
První etapa cyklostezky naváže na svém začátku na nově vybudovanou část chodníku vedoucí do 
centra obce a zároveň naváže na stávající cyklotrasu č. 4153. Tato první etapa cyklostezky bude 
ukončena u kostela se hřbitovem. Cyklostezka bude postavena jako smíšená, dojde ke zvýšení 
bezpečnosti při cestě do kostela i na hřbitov. V rámci projektu dojde také k přípravě veřejného 
osvětlení, bude zrealizováno bezpečnostní opatření – zábradlí přes propustek. Cyklostezka bude 
vybudována v délce 236 m.  
Počet dosažených bodů: 45 

Minimální počet dosažených bodů: 32,5  
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 
Obec Okrouhlice - Zvýšení bezpečnosti v obci Okrouhlice (od sokolovny k novým ulicím) 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

Cílem projektu je zajištění a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v obci Okrouhlice. Realizací projektu 

dojde k výstavbě nových chodníků, úpravě stávajících sjezdů (zřízení chodníkových přejezdů k 

sousedním nemovitostem), k vybudování míst pro přecházení a nástupních míst na chodník, úpravě a 

výsadbě zeleně v okolí sokolovny a umístění nového dopravního značení. Chodníky budou 

vybudovány v délce 308,83 m.  

Počet dosažených bodů: 55 

Minimální počet dosažených bodů: 32,5  
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 

Seznam doporučených projektů: 

Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový rozpočet Způsobilé výdaje Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Obec 

Hněvkovice 

Hněvkovice Hněvkovice - 

stavební 

obnova 

chodníků II. 

etapa 

930 438,89 Kč 866 556,08 Kč 823 228,27 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

2. Obec 

Okrouhlice 

Okrouhlice Zvýšení 

bezpečnosti v 

obci Okrouhlice 

(od sokolovny k 

novým ulicím) 

3 051 388,86 Kč 2 479 671,59 Kč 2 355 688,01 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

3. Obec Horní 

Krupá 

Horní Krupá  Cyklostezka se 

smíšeným 

provozem Horní 

Krupá 

4 075 586,63 Kč 2 500 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 

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


 

MAS Královská stezka, Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, IČ: 275 217 02, www.kralovska-stezka.cz   

Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 5 846 227,67 Kč. Alokace na výzvu byla 

stanovena na 5 880 394,75 Kč. Výše uvedené projekty je možné podpořit v plné výši.  

 

PŘEHODNOCENÍ PROJEKTU CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016185 Hněvkovice - stavební obnova 

chodníků II. etapa (žadatel Obec Hněvkovice)  

V rámci závěrečného ověření způsobilosti na CRR došlo u výše uvedeného projektu k úpravám. MAS 

byla požádána o posouzení, zda provedené úpravy v projektu mají vliv na provedené hodnocení a výběr 

projektu MAS.  

Po souhrnném posouzení MAS konstatovala, že provedené úpravy nemají vliv na výběr projektu MAS, 

ale mají vliv na provedené věcné hodnocení. Z tohoto důvodu byla svolána výběrová komise, aby 

provedla přehodnocení projektu.  

Uvedené úpravy projektu mají vliv na provedené věcné hodnocení projektu. Změny ovlivňují 

následující kritérium hodnocení: 

8. „V rámci realizace projektu je řešen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (aspekt 
potřebnosti)“ 

a mění celkové bodové ohodnocení projektu z 60 bodů na 50 bodů. Ve Studii proveditelnosti byla 

upřesněna informace k umístění místa pro přecházení – místo pro přecházení není součástí projektu 

(viz Studie proveditelnosti – str. 16 a 19). V původním hodnocení bylo uděleno 10 bodů za toto 

kritérium, v rámci přehodnocení je uděleno 0 bodů.  

Tato změna celkového bodového ohodnocení projektu: 

- nemá vliv na splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě (32,5 bodu) 

- má vliv na celkové pořadí projektu, tzn. v seznamu všech projektů ve výzvě MAS je 

projekt stále nad hranicí alokace výzvy (z 1. místa na 2. místo).  

I přes pokles počtu bodů splní projekt minimální bodovou hranici a projde hodnocením. Z důvodu 

změny bodového hodnocení musí výběrová komise projekt přehodnotit a MAS musí provést 

přehodnocení v MS2014+. Další administrace projektu na CRR bude pokračovat až po provedení 

přehodnocení MAS.  

Obec Hněvkovice - Hněvkovice - stavební obnova chodníků II. etapa 

Aktivita: Bezpečnost dopravy 

V rámci projektu proběhne stavební obnova chodníku podél silnice III. třídy v obci Hněvkovice. 
Projekt je zaměřen na bezpečný a snadný pohyb chodců po obci a vybudování bezbariérových tras k 
objektům občanské vybavenosti a zájmovým místům. Spolu s výstavbou a modernizací chodníku, 
který se napojuje na již rekonstruovaný chodník místem pro přecházení, budou provedeny sadové 
úpravy - osazení krajů chodníku dřevinami a pro zvýšení bezpečnosti bude instalováno zábradlí. 
Chodník bude vybudován v délce 128,17 m.  
Počet dosažených bodů: 50 

Minimální počet dosažených bodů: 32,5  
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 
V případě stejného počtu bodů ve věcném hodnocení rozhoduje datum podání projektu.  
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Seznam doporučených projektů: 
Pořadí 

projektů 

Název 

žadatele 

Místo 

realizace 

projektu 

Název projektu Celkový 

rozpočet 

Způsobilé výdaje Celková výše 

dotace 

Opatření 

integrované 

strategie 

1. Obec 

Okrouhlice 

Okrouhlice Zvýšení 

bezpečnosti v 

obci Okrouhlice 

(od sokolovny k 

novým ulicím) 

3 051 388,86 

Kč 

2 479 671,59 Kč 2 355 688,01 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

2. Obec 

Hněvkovice 

Hněvkovice Hněvkovice - 

stavební obnova 

chodníků II. 

etapa 

875 438,89 Kč 751 032,69 Kč 713 481,05 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

3. Obec Horní 

Krupá 

Horní 

Krupá  

Cyklostezka se 

smíšeným 

provozem Horní 

Krupá 

4 281 642,46 

Kč 

2 500 000,00 Kč 2 375 000,00 Kč Doprava -

06.4.59.4.1 

 
Celkové způsobilé výdaje projektů podaných do výzvy IROP – 5 730 704,28 Kč. Alokace na výzvu byla 

stanovena na 5 880 394,75 K. Výše uvedené projekty je možné podpořit v plné výši.  

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 na přehodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016185 

Hněvkovice - stavební obnova chodníků II. etapa (žadatel Obec Hněvkovice).  

Návrh usnesení:  

Výběrová komise schvaluje počet bodů u přehodnocovaného projektu 16. výzvy IROP a schvaluje 

pořadí doporučených projektů.  

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

 

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nebyly. 

 

Zaměření výzvy: 

Doprava – aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava  

 

Usnesení ze zasedání Výběrové komise: 

1. Výběrová komise schvaluje ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Pipkovou a paní Vladimíru 

Rubinsteinovou. Zapisovatelem Petru Laštovičkovou.  
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2. Výběrová komise schvaluje počet bodů u přehodnocovaného projektu 16. výzvy IROP a 

schvaluje pořadí doporučených projektů.  

 

Členové Výběrové komise (jména, podpisy): 

Eliška Zdražilová……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jaroslava Pipková (ověřovatel)…………………………………………………………………………………. 

 

Vladimíra Rubinsteinová (ověřovatel)………………………………………………………………………. 

 

Jakub Neuvirth…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jan Borek……..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Martina Štecherová…………………………………………………………………………………………………… 

 

Náhradníci: 

 

David Brož……..………………………………………………………………………………………………………… 

 

František Urban………………………………………………………………………………………………………… 

 

Monika Fárka…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Petra Laštovičková (zapisovatel)…………………………………………..………………………………….. 
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