
 
 

Zápis z jednání Výběrové komise k předkládání Žádostí o podporu  
z programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu 

 
Výzva č. 1: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof 

(Vazba na výzvu ŘO IROP č. 69 „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.4“) 
Výzva č. 2: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 

(Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.4“) 

 

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 pro území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 20014 – 2020 

 

Termín a čas konání jednání: 12. června 2018, 14.00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost kanceláře MAS, Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová 

Přítomní hodnotitelé (členové VK):  

Mgr. Martina Brychtová (zastupuje veřejný sektor – Základní školu a Mateřskou školu Havlíčkova Borová), Mgr. Petr 

Sedlák (zastupuje soukromý sektor – KINSKÝ Žďár a.s.), Jana Laštovičková-Grygarová (zastupuje soukromý sektor - 

Ateliér Zebra Velká Losenice), Jan Král (zastupuje soukromý sektor – Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí), Ing. Yvona 

Jandová (zastupuje veřejný sektor – Obec Kameničky), Ing. Kateřina Navrátilová (zastupuje soukromý sektor – FO) 

Omluveni: Ing. Dagmar Papáčková, zastupující soukromý sektor Sdružení Krajina 

Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE  

Zapisovatel: Ing. Hana Půžová 

Další přítomní: - 

Program zasedání: 

1. Zahájení jednání 

Předsedkyně VK Martina Brychtová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin zahájila jednání. Konstatovala, že VK je 

usnášeníschopná a podmínka maximálně 50 % veřejného sektoru a maximálně 50 % zájmové skupiny je splněna. Paní 

Brychtová navrhla zapisovatele zápisu Ing. Hanu Půžovou. Žádný protinávrh nebyl podán.  

Usnesení č. 1: 

VK schvaluje zapisovatelkou zápisu paní Ing. Hanu Půžovou. 

Hlasování: 6 -0 – 0 

 

2. Proškolení členů Výběrové komise k hodnocení, pravomocemi a odpovědností, včetně postupu hodnocení 

Proškolení členů Výběrové komise MAS pro 1. a 2. výzvu z IROP proběhlo dne 14. dubna 2018. Dne 17. 4. 2018 se 

konala Valná hromada MAS, na které byly zvoleny dvě nové členky Výběrové komise: Mgr. Martina Brychtová a Ing. 



 
 
Kateřina Navrátilová. Obě byly proškoleny 18. 4. 2018. Z obou školení jsou pořízeny samostatné zápisy a prezenční 

listiny. 

Předsedkyně VK Martina Brychtová nejprve vyzvala hodnotitele k podpisu „Etického kodexu“ pro každou výzvu zvlášť.  

Paní Ing. Yvona Jandová oznámila střet zájmu v případě výzvy č. 2 – Infrastruktura vzdělávání a celoživotní učení – Obec 

Kameničky, jíž je paní Jandová starostkou, podala do této výzvy projekt „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie 

na základní škole v Kameničkách, č. p. 38“. Paní Jandová bude přítomna hodnocení 1. výzvy, při hodnocení projektů ve 

2. výzvě paní Jandová opustí místnost a nebude projekty hodnotit. Do místnosti se vrátí až po ukončení hodnocení 2. 

výzvy IROP. 

3. Hodnocení podaných projektů do 1. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a 

katastrof 

Ve 14:10 zahájila paní předsedkyně hodnocení projektů. Nejprve přečetla sezam projektů. Hodnocení projektů 

probíhalo společně všemi přítomnými členy. Všichni hodnotitelé diskutovali nad předloženými projekty. Paní 

předsedkyně požádala paní Laštovičkovou-Grygarovou, aby společně s ní dohlížela na správnost zapsání bodového 

hodnocení do kontrolních listů k jednotlivým projektům.   

Obec Sobíňov – Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sobíňov 
Realizací projektu dojde k pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Sobíňov. 
Počet dosažených bodů: 35, což je 70 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30  
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Obec Velká Losenice – Nový DA pro JSDH obce Velká Losenice 
Realizací projektu dojde k pořízení dopravního automobilu pro JSDH Velká Losenice. 
Počet dosažených bodů: 40, což je 80 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Městys Bohdalov – Nový dopravní automobil pro JSDH městyse Bohdalov 
Realizací projektu dojde k pořízení dopravního automobilu pro JSDH Bohdalov. 
Počet dosažených bodů: 40, což je 80 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Městys Nové Veselí – Dopravní automobil 
Realizací projektu dojde k pořízení dopravního automobilu za účelem posílení JSDH Nové Veselí. 
Počet dosažených bodů: 40, což je 80 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Město Svratka – Dopravní automobil pro JSDH Města Svratka 
Realizací projektu dojde k pořízení dopravního automobilu za účelem vybavení JSDH Svratka. 
Počet dosažených bodů: 40, což je 80 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Městys Vojnův Městec – Dopravní automobil JSDH Vojnův Městec 
Realizací projektu dojde k pořízení dopravního automobilu pro JSDH Vojnův Městec. 
Počet dosažených bodů: 45, což je 90 % možného maxima 



 
 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
 
Městys Ostrov nad Oslavou – Zodolnění hasičské zbrojnice pro JSDH Městyse Ostrov nad Oslavou 
Realizací projektu dojde ke zvýšení a zajištění odolnosti/statiky hasičské zbrojnice JSDH Ostrov nad Oslavou. 
Počet dosažených bodů: 25, což je 50 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 30 
Maximální počet dosažených bodů: 50 
Tento projekt nedosáhl minimální hranice počtu bodů, proto VK projekt nedoporučuje. 
 

Návrh usnesení č. 2:  

Výběrová komise schvaluje doporučené projekty, počty přidělených bodů u jednotlivých projektů a pořadí projektů 1. 

výzvy IROP (tabulka viz níže). Výběrová komise nedoporučuje projekt Městyse Ostrov nad Oslavou - Zodolnění hasičské 

zbrojnice pro JSDH Městyse Ostrov nad Oslavou z důvodu nedosažení minimální hranice počtu bodů. 

Hlasování: 6 -0 – 0 

Pořadí 
projektů 

Název 
žadatele 

Místo 
realizace 
projektu 

Název 
projektu 

Celkový 
rozpočet v Kč 

Způsobilé 
výdaje v Kč 

Výše dotace 
v Kč 

Opatření 
Integrované 

strategie 

Počet 
přidělených 

bodů 

1. 
Městys 
Vojnův 
Městec 

Vojnův 
Městec 

Dopravní 
automobil 

JSDH Vojnův 
Městec 

1.259.658,00 1.259.658,00 1.196.675,10 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

45 

2. 
Obec Velká 

Losenice 
Velká 

Losenice 

Nový DA pro 
JSDH obce 

Velká Losenice 
1.132.296,00 1.132.296,00 1.075.681,20 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

40 

3. 
Městys 

Bohdalov 
Bohdalov 

Nový dopravní 
automobil pro 
JSDH městyse 

Bohdalov 

1.144.244,00 1.144.244,00 1.087.031,80 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

40 

4. 
Městys 

Nové Veselí 
Nové Veselí 

Dopravní 
automobil 

1.657.500,00 1.574.625,00 1.574.625,00 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

40 

5. 
Město 
Svratka 

Svratka 

Dopravní 
automobil pro 

JSDH Města 
Svratka 

1.482.800,00 1.482.800,00 1.408.660,00 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

40 

6. 
Obec 

Sobíňov 
Sobíňov 

Pořízení 
hasičské 

techniky pro 
JSDH Sobíňov 

7.312.030,00 6.343.000,- 6.025.850,00 

2.5.4 
Podpora 
jednotek 

Sboru 
dobrovolnýc

h hasičů 

35 

 



 
 
 

4. Hodnocení podaných projektů do 2. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

Ve 14:50 hodin jednání opustila paní Yvona Jandová (- veřejný sektor) z důvodu střetu zájmů. Komise zůstala v počtu 

5, což je nadpoloviční většina členů Výběrové komise. Předsedkyně VK Martina Brychtová konstatovala, že VK je 

usnášeníschopná a podmínka maximálně 50 % veřejného sektoru a maximálně 50 % zájmové skupiny je splněna. 

Paní předsedkyně VK zahájila hodnocení projektů. Nejprve přečetla seznam projektů. Hodnocení projektů probíhalo 

společně všemi přítomnými členy. Hodnotitelé diskutovali nad jednotlivými projekty a společně provedly bodování. 

Paní předsedkyně požádala paní Laštovičkovou-Grygarovou, aby společně s ní dohlížela na správnost zapsání 

bodového hodnocení do kontrolních listů k jednotlivým projektům.   

Město Přibyslav – Přístavba Mateřské školy Bezručova v Přibyslavi 
Realizací projektu dojde k přístavbě budovy Mateřské školy Bezručova nad stávajícím patrem s cílem rozšíření kapacity 
přijímaných dětí. 
Počet dosažených bodů: 90, což je 90 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 
 
Obec Velká Losenice – Nástavba ZŠ a MŠ ve Velké Losenici 
Realizací projektu dojde k nástavbě školy a vybudování a vybavení dvou nových kmenových tříd se zázemím (2 
kabinety, sklad pomůcek, sociální zařízení). Dále bude vybudována a vybavena venkovní odborná učebna s vazbou na 
oblasti přírodních věd, na práce s digitálními technologiemi a na technické a řemeslné obory. Bezbariérový přístup. 
Počet dosažených bodů: 100, což je 100 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 
Město Žďár nad Sázavou – Modernizace odborných učeben ve 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 
Realizací projektu dojde k modernizaci odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, dílen, cvičné 
kuchyně a venkovního prostoru pro pěstitelské práce. Vybudování bezbariérového přístupu do budovy, včetně toalet 
a učeben. 
Počet dosažených bodů: 90, což je 90 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 
Obec Kameničky – Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie na základní škole v Kameničkách, č. p. 38 
Realizací projektu dojde k modernizaci odborné učebny pro výuku fyziky a chemie, včetně pořízení moderního 
vybavení. Bezbariérovost bude zajištěna pomocí schodolezu. 
Počet dosažených bodů: 100, což je 100 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 
Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace – Modernizace učeben fyziky a zeměpisu 
Realizací projektu dojde k modernizaci učeben fyziky a zeměpisu. Dojde k výměně podlahových krytin, osazení novým 
nábytkem, výměně osvětlení, k nákupu nových pomůcek, opravě koutů s umyvadly a v učebně fyziky k výměně 
zastínění a novým elektrorozvodům do lavic. 
Počet dosažených bodů: 70, což je 70 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 



 
 
 
Obec Křižánky - Podpora rozvoje zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v obci Křižánky 
Realizací projektu dojde k přístavbě 4 učeben – jazykové vzdělávání, pro řemeslné kurzy, pro environmentální kurzy, 
pro společné vzdělávání více účastníků. Zároveň se zbuduje sociální zařízení. Objekt bude řešen jako bezbaríérový. 
Počet dosažených bodů: 70, což je 70 % možného maxima 
Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 

Návrh usnesení č. 3:  

Výběrová komise schvaluje doporučené projekty, počty přidělených bodů u jednotlivých projektů a pořadí projektů 2. 

výzvy IROP (tabulka viz níže).   

 

Pořadí 
projek

tů 

Název 
žadatele 

Místo 
realizace 
projektu 

Název 
projektu 

Celkový 
rozpočet            

v Kč 

Způsobilé 
výdaje v  Kč 

Výše dotace v 
Kč 

Opatření 
Integrované 

strategie 

Počet 
přidělených 

bodů 

1. Obec Velká 
Losenice 

Velká 
Losenice 

Nástavba ZŠ a 
MŠ ve Velké 
Losenici 

7.582.073,00 4.999.717,00 4.749.231,17 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 
předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

100 

2. Obec 
Kameničky 

Kameničky Rekonstrukce 
odborné 
učebny fyziky 
a chemie na 
základní škole 
v Kameničkác
h, č.p. 38 

 

2.288.035,00 2.288.035,00 2.173.633,25 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 
předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

100 

3. Město 
Přibyslav 

Přibyslav Přístavba 
Mateřské 
školy 
Bezručova 
v Přibyslavi 

12.039.916,0
0 

11.989.916,00 11.390.420,20 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 

90 



 
 

předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

4. Město Žďár 
nad Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 

Modernizace 
odborných 
učeben ve 2. 
ZŠ ve Žďáře 
nad Sázavou 

10.994.740,8
8 

10.994.740,88 10.445.003,83 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 
předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

90 

5. Základní 
škola a 
Mateřská 
škola Nové 
Veselí, 
příspěvková 
organizace 

Nové 
Veselí 

Modernizace 
učeben fyziky 
a zeměpisu 

 

2.961.333,74 2.961.333,74 2.813.267,05 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 
předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

70 

6. Obec 
Křižánky 

Křižánky Podpora 
rozvoje 
zájmového, 
neformálního 
a 
celoživotního 
vzdělávání 
v obci 
Křižánky 

 

8.348.347,00 3.999.000,00 3.799.050,00 2.1.1 
Rekonstrukce 
škol a 
předškolních 
zařízení 
2.1.2 
Zkvalitnění 
výuky a služeb 
škol a 
předškolních 
zařízení 
3.2.1 Rozvoj 
mimoškolního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel 

70 

 

 



 
 
 

Do zasedací místnosti se vrátila paní Jandová. Předsedkyně VK přečetla jednotlivá usnesení. Vyzvala přítomné k diskuzi. 

Nebyl vznesen žádný dotaz. Paní Martina Brychtová poděkovala přítomným za účast a hodnocení projektů. 

Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 

 

Zapisovatel: Hana Půžová 

 

Ověřil: Mgr. Martina Brychtová, předsedkyně VK 

 

 

Podpisy členů VK: 

 

 

 

 

 

 


