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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor 

19.8.2019 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: Jana Baladová 

 

Program jednání: 

 

1. Úvod  

2. Proškolení členů Výběrové komise k hodnocení projektů 

3. Nové hodnocení projektu podaného do Výzvy č. 3 IROP 

4. Diskuse 

5. Závěr 

  

1) Pan Václav Venhauer přivítal přítomné členy výběrové komise a v 16:00 h. zahájil jednání. 

Konstatoval, že výběrová komise je usnášeníschopná, protože se sešla nadpoloviční většina členů. 

Zároveň zdůraznil, že žádná zájmová skupina nemá více jak 49 % hlasů. Městys Libice n./D./ V. 

Venhauer – veřejný sektor, Benediktus/M. Jindra – sociální sektor, J. Šíp – ekonomický sektor, TJ 

Sokol Maleč/A. Fiedlerová – sportovní sektor,  

 

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se - 0 

 

Jako zapisovatele navrhl předseda paní Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Ing. Alici 

Fiedlerovou  

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje zapisovatelku Janu Baladovou a ověřovatele zápisu paní Ing. 

Alici Fiedlerovou 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se – 0 
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2) V rámci kontroly provedené ze strany ŘO IROP byla MAS Podhůří Železných hor vyzvána k 

provedení nového věcného hodnocení u projektu s názvem Dětská skupina Horní Mlýn od žadatele 

Zážitkové vzdělávací centrum Horní Mlýn Chotěboř, z. s. podaného do 3. Výzvy MAS Podhůří 

Železných hor – IROP – Zvyšování kapacit předškolních zařízení. Dle sdělení ŘO ze dne 26.6.2019 

bylo u projektu nesprávně ohodnoceno kritérium s názvem Projekt je zaměřen na zkvalitnění 

vnitřního a vnějšího prostředí. Dva hodnotitelé ohodnotili kritérium 10 body za stavební úpravy 

vnitřního prostředí. Jeden hodnotitel ohodnotil kritérium 20 body za stavební úpravy vnitřního i 

vnějšího prostředí. ŘO zjistil, že správně mělo být u tohoto kritéria uděleno 20 bodů. 

 

3) Pan předseda si před zasedáním výběrové komise vyžádal vyjádření k opravnému hodnocení projektu 

od CRR ČR. CRR ČR se vyjádřila takto: 

„CRR ČR se k opravnému věcnému hodnocení, jehož povinnost provedení vzešla z kontroly 

provedené Řídicím orgánem IROP, vyjadřovat nebude, resp. ani nemůže. Nápravné opatření 

v podobě opravného věcného hodnocení daného projektu, je ve výstupu z kontroly Řídicího orgánu 

IROP popsáno jednoznačně. I přestože CRR ČR v rámci hodnocení tohoto projektu, resp. dané výzvy, 

vykonalo u MAS na jednání výběrové (hodnotící) komise monitorovací návštěvu, není předmětem 

monitorovací návštěvy to, že by se CRR ČR vyjadřovalo k provedenému věcnému hodnocení, a to ani 

v průběhu monitorovací návštěvy, neboť věcné hodnocení je v kompetenci výběrové (hodnotící) 

komise a ta hodnotí dle kritérií věcného hodnocení schválených ze strany Řídicího orgánu. Při jednání 

hodnotící komise byla přítomná kontrola z CRR ČR. 

 Dovolím si jen krátké upozornění v souvislosti s tím, že u každého kritéria věcného hodnocení je ve 

schváleném kontrolního listu věcného hodnocení uvedeno, dle jakých „referenčních dokumentů“ mají 

členové výběrové (hodnotící) komise danou otázku vyhodnotit a s těmito referenčními dokumenty by 

měli členové také pracovat. Pokud se členové rozhodnou pro vyhodnocení otázky využít i další 

dokumenty, které jsou součástí žádosti o podporu, musí k tomu dojít vzájemnou domluvou během 

jednání, a zpravidla pouze v případě, že dle nastavených referenčních dokumentů toho nejsou 

schopni. V takovém krajním případě bych však doporučila, aby tato skutečnost byla popsána také 

v Zápise z jednání výběrové (hodnotící) komise. Zároveň nelze vyloučit, že při využití i jiných 

dokumentů pro hodnocení, než které jsou určené jako „referenční“, se žadatel neodvolá a není 

vyloučeno, že by takové odvolání mohlo být uznáno jako důvodné.  

 Po pročtení zjištění, ke kterému došel Řídicí orgán IROP, a za jehož zaslání pro informaci děkuji, 

ještě doplním, že už skutečnost, že za stejné kritérium dostal projekt různé body, vzbuzuje otázku 

správnosti provedení ohodnocení projektu, a Řídicí orgán IROP zcela v souladu s procesem kontroly 

ze své pozice posoudil udělené body za dané kritérium, i pomocí referenčních dokumentů, a vydal 

nápravné opatření.  

 

4) Pan předseda řekl, že nesouhlasí s tím, aby byl projekt znovu hodnocen. Ostatní členové výběrové 

komise měli stejný názor.  Shodli se na tom, že provádět nové věcné hodnocení projektu v době, kdy 

ŘO IROP doporučil projekt k financování a projekt je v závěrečné fázi realizace, postrádá smysl. Pan 

Jindra a pan Šíp, členové hodnotící komise, kteří hodnotili projekt v dubnu 2018 si stojí za svým 

hodnocením. Problém v kritériu č. 3 vnímají tak, že nikde není vysvětlena definice pojmu vnější 

prostředí. Zkvalitnění vnějšího prostředí vnímají tak, že se jedná o úpravu okolí budovy, tj. zahrada, 
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chodníky, pořízení prvků a mobiliáře pro děti na pozemk u budovy. Přítomní členové výběrové 

komise se shodli, že nové opravné hodnocení neprovedou a plně si stojí za svým původním 

hodnocením.   

Hodnocení proběhlo na základě předaných dokumentů a je tedy zřejmé že výběrová komise neměla 

všechny potřebné podklady – předložený rozpočet akce byl všeobecný – na to komise už 

upozorňovala při hodnocení – postrádala přesný položkový rozpočet. 

 

 

Pan předseda poděkoval přítomným členům výběrové komise a v 16:50 hodin ukončil jednání. 

 

Zapsala:      …………………………………………………… 

 

Ověřil:       …………………………………………………… 

 

Předseda výběrové komise:    …………………………………………………… 


