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Zápis a hodnotící zpráva Hodnotící komise 
6. Výzva PRV MAS Rozvoj Tanvaldska 

Název MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. 

Identifikace Výzvy MAS 15/000/00000/451/000028/V006 

Místo jednání: Jiřetín pod Bukovou 15 

Zápis a hodnotící zpráva ze dne: 12.05.2021 

 
  Název subjektu  Jméno zástupce Podpis Přítomen zasedání Hlasování Sektor 

1 Obec Kořenov Stanislav Pelc   ANO PRO veřejný 

2 Vladimír Lacina Vladimír Lacina   NE nepřítomen soukromý 

3 Zdeněk Šourek Zdeněk Šourek   ANO PRO soukromý 

4 Jan Feix Jan Feix   ANO PRO soukromý 

5 Spolek Patron z.s. Herbert Endler   ANO PRO Soukromý 

 

 

 
Program: 
  

1. Zahájení 
2. Volba předsedy Hodnotící komise 
3. Informace o způsobu hodnocení předložených ŽOD v souladu s 6.Výzvou, Interními postupy pro PRV Rozvoj Tanvaldska, Jednacím řádem Hodnotící 

komise a Pravidly 19.2.1 
4. Vyhodnocení projektů včetně resumé 
5. Závěr jednání 
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1) Zahájení 
V čase  9:00 hod. manažerka pro PRV přivítala přítomné členy Hodnotící komise a konstatovala, že Hodnotící komise  je usnášeníschopná. Nechala 
hlasovat o programu jednání. 

 
Usnesení:  
Hodnotící komise schvaluje program jednání Hodnotící komise MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. 
Pro: 4                Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 

2)  Volba předsedy Hodnotící komise 
Členové hodnotící komise  podepsali Etický kodex, jako prostředek pro zamezení střetu zájmů. Do funkce předsedy Hodnotící komise byl navržen pan 
Stanislav Pelc. 

 
Usnesení:  
Hodnotící komise do funkce předsedy Hodnotící komise pro hodnocení ŽoD  v rámci 6. Výzvy PRV zvolila Stanislava Pelce. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se:0 

 

 
 
3)  Informace o způsobu hodnocení v souladu s Výzvou, Interními postupy pro PRV MAS Rozvoj Tanvaldska, Jednacím řádem Hodnotící komise a Pravidly  

19.2.1 
Manažerka pro PRV seznámila členy Hodnotící komise se způsobem hodnocení projektů dle postupu v souladu s Výzvou, Pravidly pro operaci 19.2.1 a 
v souladu s Interními postupy pro PRV MAS Rozvoj Tanvaldska a Jednacím řádem Hodnotící komise:  
 

 U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci kontrol dle kapitoly 4.3. Pravidel pro operaci 19.2.1 provede Výběrový orgán MAS za každou Fichi věcné 
hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS. 

 Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů za každou Fichi zvlášť a provede výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a 
aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi v souladu s nastavenými postupy MAS. 

 MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci vybrána či nevybrána, a to do 5 pracovních dnů 
od schválení výběru projektů MAS. 

 MAS vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. 
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 Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci. 

 Transparentnost jednání Hodnotící komise je zakotvena v Jednacím řádu Hodnotící komise a v Etickém kodexu MAS Rozvoj Tanvaldska. 
 

Usnesení:  
Hodnotící komise souhlasí se způsobem hodnocení projektů. 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se:0 

   

 
4)  Vyhodnocení projektů včetně resumé 

Členové Hodnotící komise obdrželi elektronicky v termínech v souladu s Pravidly 19.2.1 seznam předložených žádostí o podporu v rámci 6. Výzvy PRV 
spolu s jednotlivými ŽoD k posouzení a následnému hodnocení. Do této výzvy se přihlásilo celkem 6 žadatelů s žádostmi do jediné vyhlášené  Fiche č. 8 -  
A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit - rozvoj obcí. 
 
Členové Hodnotící komise po výsledném sečtení všech bodů navrhují bodové hodnocení projektů a jejich pořadí ve  Fichi viz tabulka.  
Popis preferenčních kritérií  a zdůvodnění přidělení bodů u PK jednotlivých ŽoD je uveden v Příloze č.1 k zápisu a hodnotící zprávě Hodnotící komise 6.  
Výzvy PRV. 

 
Fiche 8: S ohledem na dostatečnou výši alokace ve Fichi č. 8 je navrženo ke schválení Radě všech 6  projektů/žádostí o podporu v plné výši. Jsou to  
projekty přijaté na MAS pod evidenčními čísly:  
2021-028-006-008-038 
2021-028-006-008-039 
2021-028-006-008-040 
2021-028-006-008-041 
2021-028-006-008-042 
2021-028-006-008-043 

 
V rámci hodnocení projektu s registračním číslem 2021-028-006-008-038  byl Herbert Endler  nepřítomen z důvodu vyloučení střetu zájmů. 
 
Vysvětlení HK 
Dle Interních postupů MAS: Celková výše podpory všech schválených projektů ve Fichi č.8 nepřekročila alokaci pro tuto Fichi danou ve výzvě. Všechny 
podané a schválené projekty tedy mohou být podpořeny v plné výši.  
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Pořadí navržených projektů včetně výše dotace viz tabulka. 
V rámci této Výzvy a návrhu bodového hodnocení nedochází u žádného ze 6-ti  předložených projektů ke stavu, kdy nebude doporučen ke schválení 
k financování z důvodu přečerpání finančních prostředků alokovaných na Fichi č.8 v rámci 6. Výzvy PRV.  

 
Seznam všech doporučených/nedoporučených projektů k výběru bude předložen manažerem pro PRV Radě ke schválení v termínech dle Pravidel 19.2.1. 
 

č. 
Fiche 

Datum 
předložení 

na MAS 
Žadatel/IČ 

Místo 
realizace 

Číslo projektu 
MAS 

Název projektu 

Celkové náklady 
projektu vč. 

vlastních zdrojů 
(Kč) 

Celkové náklady 
na které může 
být poskytnuta 

dotace (Kč) 

Výdaje, ze 
kterých je 
stanovena 
dotace (Kč) 

Výše dotace 
(Kč) 

Počet 
pracovních 

míst 

Počet 
bodů 

Pořadí 
hodnocení 

8 
12.04.2021    
19:05:40 

Obec Zlatá 
Olešnice 
00262625 

Zlatá 
Olešnice 

2021-028-
006-008-042 

Podpora spolkové 
činnosti rodného domu 
Antala Staška 

105.850 105.850 105.850 84.680 0 40 1 

8 
15.04.2021    
15:20:04 

Křižovatka, z.s. 
60253011 

Kořenov    
2021-028-
006-008-043 

Vybavení spolkových 
prostor 

185.251 185.251 185.251 148.200 0 40 2 

8 
15.04.2021    
08:01:48 

Obec Jiřetín pod 
Bukovou   
00832022 

Jiřetín pod 
Bukovou 

2021-028-
006-008-038 

Divadelní opona 341.220 341.220 341.220 272.976 0 40 3 

8 
15.04.2021    
07:38:02 

Město Harrachov  
00275697 

Harrachov 
2021-028-
006-008-039 

Pořízení mobilního 
pódia 

349.900 349.900 349.900 279.920 0 30 4 

8 
13.04.2021    
13:54:36 

Obec Josefův Důl  
00262391 

Josefův 
Důl 

2021-028-
006-008-041 

Podpora spolkové 
činnosti SDH Josefův 
Důl 

389.094 389.094 389.094 311.275 0 30  5 

8 
14.04.2021    
09:54:41 

Základní umělecká 
škola Tanvald, 
příspěvková 
organizace 
75121531 

Tanvald 
2021-028-
006-008-040 

Hudební nástroje pro 
soubory a orchestr 

498000 498000 498000 398.400 0 20  6 

Celkem předloženo ve Fichi č.8:   1 495 491,- Kč    
 

      

Alokace Fiche č.8 pro 6. Výzvu PRV Rozvoj Tanvaldska z.s. je stanovena ve výši 1 835 167,- Kč 
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Usnesení:  
Hodnotící komise jednomyslně navrhuje bodovou hladinu jednotlivých projektů a jejich pořadí ve Fichích -  dle hodnot uvedených v tabulce 
Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se:0 

 
5)  Závěrem bylo konstatováno, že výběr projektů proběhl v souladu s 6. Výzvou PRV  Rozvoj Tanvaldska, Interními postupy pro PRV  Rozvoj Tanvaldska, 

Jednacím řádem Hodnotící komise a Pravidly 19.2.1 
 
V Jiřetíně pod Bukovou 12.5.2021 
 
Zapsala:  Tereza Šolcová .......................................... 
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Příloha č.1 k Zápisu a hodnotící zprávě Hodnotící komise 6. Výzva PRV  

č. 
Fiche 

Žadatel/IČ 

 
Číslo 

projektu 
MAS 

Název 
projektu 

Počet 
prac. 
míst 

Počet 
bodů 

Zdůvodnění přidělení bodů u PK 

8 Obec Jiřetín 
p. Bukovou / 
00832022  

2021-028-
006-008-
038 

Divadelní 
opona 

0,0 40 PK č.1: 20 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel obec Jiřetín pod Bukovou ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 457. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  341.220,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
 

8 Město 
Harrachov  / 
00275697 

2021-028-
006-008-
039 

Pořízení 
mobilního 
pódia 

0,0 30 PK č.1: 10 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel města Harrachov ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 1396. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  349.900,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
 

8 Základní 
umělecká 
škola 
Tanvald, 
příspěvková 
organizace /    
75121531 

2021-028-
006-008-
040 

Hudební 
nástroje pro 
soubory a 
orchestr 
 

0,0 20 PK č.1: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel města Tanvald ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 6216. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  498.000,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
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8 Obec Josefův 
Důl / 
00262391 

2021-028-
006-008-
041 

Podpora 
spolkové 
činnosti SDH 
Josefův Důl 

0,0 30 PK č.1: 10 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel obce Josefův Důl ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 897. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  389.094,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
 

8 Obec Zlatá 
Olešnice / 
00262625  

2021-028-
006-008-
042 

Podpora 
spolkové 
činnosti 
rodného 
domu Antala 
Staška 

0,0 40 PK č.1: 20 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel obce Zlatá Olešnice ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 507. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  105.850,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
 

8 Křižovatka, 
z.s. / 
60253011 

2021-028-
006-008-
043 

Vybavení 
spolkových 
prostor 

0,0 40 PK č.1: 20 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s popisem  u PK  počet  trvale 
žijících obyvatel obce Kořenov ( místo realizace projektu)  k 1.1.2020 dle  výkazu ČSÚ byl 912. 
PK č.2: 10 bodů -  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s harmonogramem projektu 
uvedeném na B1 a u PK  realizace projektu bude kratší než 12 měsíců 
PK č.3: 10 bodů –  Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny ,  v souladu s údaji struktury financování na C2 
a  popisem  u PK   výše celkových způsobilých výdajů je  185.251,- Kč. 
PK č.4: 0 bodů – Všichni členové HK se shodli na výši bodové hladiny, v souladu s popisem projektu na B1 a u PK  
projekt nevytváří žádné pracovní místo. 
 

 


