
 
 

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

 
Výzva č. 8: MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV 

(Vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“) 

Termín a čas konání jednání: 30. listopad 2021, 13.00 hodin 

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

Přítomní hodnotitelé (členové VK): Mgr. Martina Brychtová, Jana Laštovičková Grygarová, Jiří Socha, Miloslav Černý, 

Mgr. Martina Schutová  

Omluveni: Ing. Kateřina Navrátilová, Jan Král 
Přítomni za MAS: Jaroslava Hájková, Yvona Jandová 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE  

Program zasedání: 

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do výzev z IROP (Etický kodex, pravomoci, odpovědnost a 
postup hodnocení)  

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 8: „MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
IV“ 

4. Dotazy a diskuze  

 

ad 1)  

Jednání výběrové komise začalo v 13:10. Paní Martina Brychtová přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že VK je 
usnášeníschopná a podmínka maximálně 50 % veřejného sektoru a maximálně 50 % zájmové skupiny je splněna Byli 
zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Miloslav Černý a paní Jana Laštovičková Grygarová, zapisovatelkou jmenovaná: Yvona 
Jandová 
Usnesení č. 1: 
VK schvaluje ověřovatele zápisu pana M. Černého a paní J. Laštovičkovou Grygarovou. 
Hlasování: 5 -0 – 0 
 
ad 2) 
Paní Martina Brychtová prošla směrnice MAS – Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů IROP, jednací 
řád Výběrové komise, hodnotící kritéria. Přítomní dále podepsali Etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z IROP předložených na základě výzvy 
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. a Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. 
 

ad 3) 

Do výzvy byl podán jeden projekt, který splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Žadatel se vzdal práva 
podat žádost o přezkum.  
 
 
Městys Krucemburk: Stavební úpravy a vybavení školní dílny v ZŠ Krucemburk, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017006 
(18. 11. 2021, 11:04 hod.) 
 
 
 

 



 
 
Seznam projektů podle počtu dosažených bodů (řazeno sestupně), v případě bodové shody dle data a času podání 
žádosti o podporu do MS2014+: 
 

Pořadí 
projektů 

Název žadatele Název projektu 
Celkové způsobilé 

výdaje v Kč 
Výše dotace 

v Kč 

Počet 
přidělených 

bodů 
Datum/čas podání 

 
1 
 

Městys 
Krucemburk 

 

Stavební úpravy a vybavení školní dílny 
v ZŠ Krucemburk 

661 032,59 
 

627 980,96 
 

70 18.11.2021/11.04 

Minimální počet dosažených bodů: 50 
Maximální počet dosažených bodů: 100 
 
 
Návrh usnesení č. 2:  
Výběrová komise schvaluje doporučený projekt, počty přidělených bodů 8. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – 
Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení IV (viz tabulka).  
Výběrová komise doporučuje Programovému výboru k financování projekt: 
Stavební úpravy a vybavení školní dílny v ZŠ Krucemburk, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017006 
Hlasování: 5 -0 – 0 
 
ad 4) 
Martina Brychtová vyzvala přítomné k diskuzi. Nebyl vznesen žádný dotaz. Martina Brychtová poděkovala přítomným 
za účast a hodnocení projektů. 
Jednání bylo ukončeno v 14:00 hodin. 
 

Zápis zhotoven 30. 11. 2021 

 

 

 

 

Zapisovatel: Yvona Jandová 

 

Martina Brychtová, předsedkyně VK: 

 

Ověřil: 

Jana Laštovičková Grygarová 

 

Miloslav Černý 

 

Členové VK souhlasí se zněním zápisu a vzdávají se práva na jeho doplnění. 

 



 
 

 
Jméno a 
příjmení 

 

Zastupuje Sektor 
Zájmová 
skupina 

Kontakt Podpis 

Mgr. Martina 
Brychtová 

předsedkyně 
VK 

ZŠ a MŠ 
Havlíčkova 

Borová 
Veřejný Veřejná správa martinahb@seznam.cz   

Miloslav Černý Miloslav Černý FO 
Zemědělství, 

lesnictví a 
životní prostředí 

mil.cerny@seznam.cz  

Mgr. Martina 
Schutová  

KINSKÝ Žďár a. s. FO 
Podnikání a 

cestovní ruch 
schutova@zamekzdar.cz   

Jiří Socha Obec Svratouch Veřejný Veřejná správa starosta@svratouch.cz   

Ing. Kateřina 
Navrátilová 

Ing. Kateřina 
Navrátilová 

FO 
Zemědělství, 

lesnictví a 
životní prostředí 

katerina.navratilova@zdarns.cz   omluvena 

Jana 
Laštovičková 

Grygarová 

Ateliér Zebra  
Velká Losenice 

FO 
Vzdělávání a 

volný čas 
info@atelier-zebra.eu   

Jan Král 
TJ Sokol Nové 

Veselí 
NNO 

Vzdělávání a 
volný čas 

Jan.kral.nv@gmail.com  omluven 

Svým podpisem uděluji MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním mých osobních 

údajů pro interní potřebu MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. a souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového 

nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím takové 

podobizny či záznamu. MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny a záznamy 

dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (video, internetové stránky, sociální sítě a podobně).  

 

 

Příloha:  
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 
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