
 

 

 
Zápis 

 
ze spole čného jednání  

členů programového výboru a výb ěrové komise MAS Český sever, z. s., 
 změna po řadí v seznamu vybraných žádostí o dotaci, Výzva č. 3 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Program:  
1. Zahájení 
2. Schválení seznamu vybraných žádostí o dotaci se změnu pořadí fiche 117 
3. Závěr  
 
 
1. Zahájení  
 
Na základě dopisu z RO SZIF ze dne 12. 7. 2018, č. j. SZIF/2018/0470717, týkající 
se žádosti o doplnění neúplné dokumentace ŽoD pod registračním číslem 
18/003/19210/342/171/001097, žadatel Bohemian COTTAGE s. r. o., název projektu 
Rozšíření služeb ubytovacího zařízení Kamenná Horka 15 v Krásné Lípě, svolala 
ved. pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová v souladu s Interní směrnicí SCLLD/PRV 
společné jednání členů programového výboru a výběrové komise MAS Český sever, 
z. s.  
 
Důvodem pro svolání byly následující skutečnosti.  
 
V žádosti RO SZIF o doplnění neúplné dokumentace byl u údajů, které v ŽoD 
vyplňuje MAS, uveden následující komentář RO SZIF: 
 
Při administrativní kontrole bylo zjištěno, že za preferenční kritérium č. 3 nelze na 
základě zjištěných skutečností udělit pouze 5 bodů, jak rozhodla Výběrová komise. 
MAS musí v případě bodování postupovat transparentně, objektivně a pro žadatele 
předvídatelně. Pokud je v preferenčním kritériu definován začínající podnikatel takto: 
’’začínající podnikatel bez vytvořené klientely (podniká ne déle jak 2 roky v oblasti, do 
které je projekt směřován)’’ a žadatel prokazatelně vznikl 1. 1. 2017, nelze při 
hodnocení neočekávaně posuzovat plnění kritérií podle skutečnosti, zda žadatel již 
dosáhl obratu. Žadateli tak náleží požadovaných 10 bodů. 
 
Je nutné do 30 kalendářních dnů od odeslání Žádosti o doplnění neúplné 
dokumentace doložit změnu bodování provedenou výběrovým orgánem MAS             
a schválenou rozhodovacím orgánem MAS, případně jiným postupem stanoveným 
interními postupy MAS. Případný zápis, prezenční listinu a excelovou tabulku složení 
orgánu z jednání výběrového a rozhodovacího orgánu zašlete prostřednictvím DS na 
RO SZIF. 
 
Interní směrnice SCLLD/PRV 1 v platném znění, Článek 7 Přezkum hodnocení          
a výběru projektů, bod 2, písmeno b) uvádí následující: 
 



 

 

2. V případě, že na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na RO 
SZIF bude shledáno, že žadatel nemá nárok na přiznání bodů, přidělených 
Výběrovou komisí MAS při hodnocení jednoho nebo více preferenčních kritérií, 
stanovených v příslušné Fichi MAS, bude postupováno následovně: 
 
Dojde-li na základě snížení (resp. změny) bodů jedné a více žádostí o dotaci: 
 

- ke změně v seznamu vybraných/nevybraných žádostí 
- ke změně v pořadí v seznamu vybraných a nevybraných žádostí s ní 

související alokací na případné hraniční projekty 
 

svolá vedoucí pracovník SCLLD schůzku za přítomnosti členů VK a členů PV, na 
které se projedná a sestaví nový seznam vybraných a nevybraných (hraničních) 
žádostí se všemi povinnostmi MAS z toho vyplývajícími (tj. bude pořízen zápis 
z jednání obou orgánů, který MAS odešle včetně nového seznamu a prezenčních 
listin prostřednictvím datové schránky na RO SZIF v termínu, stanoveném ze strany 
RO SZIF). Kancelář MAS zajistí uveřejnění opraveného seznamu vybraných             
a nevybraných žádostí na webu MAS pod příslušnou výzvou. 
 
Ze žádosti RO SZIF o doplnění neúplné dokumentace vyplývá pro MAS Český sever, 
z. s. povinnost doložit do 30 kalendářních dnů změnu bodování výše uvedené 
žádosti, tj. do soboty 11. 8. 2018. V souvislosti s vytipováním vhodného termínu pro 
svolání společného jednání výběrového a rozhodovacího orgánu pro hodnocení 
žádostí ve Výzvě č. 4 PRV vytipovala MAS jako jediný vhodný termín hodnocení 
v pondělí 13. srpna 2018, neboť ve dnech předcházejících tomuto dni čerpá většina 
členů orgánů řádnou dovolenou. Současné interní postupy MAS neumožňují vyžádat 
v podobných záležitostech od členů orgánů své stanovisko způsobem per rollam, 
které by umožnilo urychlit jejich schválení změny bodování a pořadí vybraných 
žádostí. 
 
Z tohoto důvodu zaslala MAS dne 25. 7. 2018 na základě písemného doporučení 
pana Ing. Lukáše Kršňáka z RO SZIF v Ústí nad Labem oficiální žádost 
prostřednictvím datové schránky na RO SZIF o posun termínu pro změnu bodování 
žádosti Bohemian COTTAGE s. r. o. na 13. 8. 2018 a doložení potřebných 
dokumentů MAS v prodloužené lhůtě do 16. 8. 2018 prostřednictvím DS. 
 
Dle vyjádření RO SZIF je posunutí termínu pro přebodování Žádosti o dotaci je 
akceptovatelné za následujících podmínek: 
 
1.  Žadatel ve lhůtě do 26. 7. 2018 včetně doloží doplněnou Žádost o dotaci, ve které 

budou odstraněny ostatní nedostatky. 
 
2.  MAS zašle oficiální žádost o posun termínu pro provedení přebodování projektu 

včetně zdůvodnění. V žádosti uvede požadovanou lhůtu. 
 
3.  Následně bude žadateli zaslána Žádost o dodatečné doplnění v takovém termínu, 

aby konec lhůty pro její doplnění korespondoval s koncem termínu pro 
přebodování. MAS tedy bude mít možnost opravit na str. E2 udělené body             
a zároveň prostřednictvím datové schránky doložit požadované listiny. 

 



 

 

2. Schválení seznamu vybraných žádostí o dotaci se změnu po řadí fiche 117  
 
a) Změna seznamu vybraných žádostí  
 
Po navýšení počtu bodů v žádosti Bohemian COTTAGE s. r. o. za splnění 
preferenčního kritéria č. 3 na 10 bodů bude součet přidělených bodů za splnění 
všech preferenčních kritérií činit po provedené opravě celkem 20 bodů. Změna 
v počtu p řidělených bod ů uvedené žádosti nemá vliv na výb ěr projekt ů ve fichi 
117. Vybrané žádosti z ůstanou mezi na seznamu vybraných žádostí i po zm ěně 
pořadí. Nevybrané žádosti ve fichi 117 nejsou.  
 
 
b) Změna v pořadí v seznamu vybraných žádostí 
 
V žádosti o dotaci Bohemian COTTAGE s. r. o. bude po navýšení bodů za splnění 
preferenčního kritéria č. 3 náležet 10 bodů. Součet přidělených bodů za splnění 
všech preferenčních kritérií činí po provedené opravě celkem 20 bodů. Při rovnosti 
bodů má na stanovení pořadí vybraných žádostí vliv výše celkových způsobilých 
výdajů. Tyto skute čnosti mají vliv na zm ěnu v po řadí v seznamu vybraných  
žádostí. Žádost Bohemian COTTAGE s. r. o. bude za řazena na 7. místo 
z původního 11. místa v po řadí vybraných žádostí o dotaci ve fichi 117. 
 
Z hlasování o navýšení bodů žádosti Bohemian COTTAGE s. r. o. a o změně 
v pořadí v seznamu vybraných žádostí byl vyloučen člen VK pan Mgr. Filip Mágr, 
který byl vyloučen z hodnocení žádostí ve Výzvě č. 3 v rámci fiche 117 (střet zájmů). 
Z tohoto důvodu připojuje svůj podpis pod tento zápis pan Radim Burkoň, zástupce 
předsedy VK. 
 
 
Hlasování:  
a) Programový výbor souhlasí se změnou pořadí v seznamu vybraných žádostí           
o dotaci v rámci Výzvy č. 3, fiche 117. Žádost Bohemian COTTAGE s. r. o. bude 
zařazena z původního 11. místa na 7. místo v pořadí vybraných žádostí o dotaci ve 
fichi 117. 
PRO …….… 8 hlasů  
PROTI ……. 0 hlasů 
 
b) Výběrová komise souhlasí se změnou pořadí v seznamu vybraných žádostí           
o dotaci v rámci Výzvy č. 3, fiche 117. Žádost Bohemian COTTAGE s. r. o. bude 
zařazena na z původního 11. místa na 7. místo v pořadí vybraných žádostí o dotaci 
ve fichi 117. 
PRO ….…… 5 hlasů 
PROTI ….… 0 hlasů 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Závěr  
 
Programový výbor a výběrová komise společně pověřují kancelář MAS Český sever 
provést následující kroky: 

• z. s. opravit pořadí v seznamu vybraných žádostí ve fichi 117,  
• doložit ve stanovené lhůtě na RO SZIF prostřednictvím datové schránky 

požadované dokumenty (tj. zápis z tohoto jednání, prezenční listinu 
programového výboru a výběrové komise ze dne 13. 8. 2018, aktuální složení 
obou orgánů), 

• opravit žádost o dotaci Bohemian COTTAGE s. r. o. dle pokynů RO SZIF, 
• uveřejnit na webu MAS opravený seznam vybraných žádostí, 
•  informovat písemně (e-mailem) žadatele o navýšení přidělených bodů a o 

povinnostech z toho vyplývajících 
 
Hlasování:  
a) Programový výbor pověřuje kancelář MAS Český sever, z. s. opravit pořadí v 
seznamu vybraných žádostí ve fichi 117, doložit ve stanovené lhůtě na RO SZIF 
prostřednictvím datové schránky požadované dokumenty a opravenou žádost o 
dotaci Bohemian COTTAGE s. r. o., uveřejnit na webu MAS opravený seznam 
vybraných žádostí a informovat písemně (e-mailem) žadatele o navýšení přidělených 
bodů. 
PRO …….… 8 hlasů 
PROTI ……. 0 hlasů 
 
b) Výběrová komise pověřuje kancelář MAS Český sever, z. s. opravit pořadí v 
seznamu vybraných žádostí ve fichi 117, doložit ve stanovené lhůtě na RO SZIF 
prostřednictvím datové schránky požadované dokumenty a opravenou žádost o 
dotaci Bohemian COTTAGE s. r. o., uveřejnit na webu MAS opravený seznam 
vybraných žádostí a informovat písemně (e-mailem) žadatele o navýšení přidělených 
bodů. 
PRO ….…… 5 hlasů 
PROTI ….… 0 hlasů 
 
 
 
……………………………………                               ……………………………………… 
       Ing. Miroslav Jemelka                                                       Mgr. Filip Mágr 
předseda MAS Český sever, z. s.                                   předseda výběrové komise                     
 
 
                                         ………………………………………. 
                                                        Radim Burkoň                                        
                                       zástupce předsedy výběrové komise 
 
 
Příloha: opravený seznam vybraných žádostí o dotaci, Výzva č. 3 
 
Zapsala: Dana Dudková 


