
Platnost od: 9. 7. 2018

Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení (A/N/ 

NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami a s informacemi uvedenými ve studii 

proveditelnosti?

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je 

odpověď NR.

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu 

je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první 

etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR .

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a 

ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.

Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Žádost podepsal:

• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost 

podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva /Rady,  odpověď je NR.

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární 

zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání 

Rady, odpověď je NR.

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

Žádost o podporu

Žádost o podporu, Plná moc

Číslo výzvy ŘO: 06_16_076

2.

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. CLLD 2 Hasiči

Integrované strategie MAS Zálabí, z.s. 

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná

1.

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě.

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě.

Schvalovatel: 

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel: 

Název výzvy MAS: MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém

Název projektu:

Číslo výzvy MAS: 048/06_16_076/CLLD_16_02_103

Název výzvy ŘO: Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD



• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva/Rady o přenesení pravomocí (záložka 

Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy, požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

• Plná moc (záložka Plné moci) 
Je doložena plná moc/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/Rady v případě přenesení pravomocí na jinou 

osobu na podpis žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

• Dokumentace k zadávacím a výběrovovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)   

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? 

(záložka Veřejné zakázky)

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo 

dosud ukončeno, je odpověď NR.

• Souhlasné stanovisko HZS kraje 
Je doloženo souhlasné Stanovisko HZS příslušného kraje dle přílohy č. 7B Specifických pravidel pro žadatele a 

příjemce? (záložka Dokumenty)

• Studie proveditelnosti (záložka Dokumenty)
Je doložena Studie proveditelnosti?

Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 3 Výzvy MAS Zálabí (Osnova je uveřejněna 

na webu MAS Zálabí pod výzvou v seznamu příloh výzvy.)

Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie 

proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů (záložka Dokumenty, Finanční plán)
Je doložen Výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle přílohy č. 29 Obecných pravidel? Pokud žadatel v době 

podání žádosti o podporu nepředpokládá jiné peněžní příjmy v období realizace projektu, odpověď je NR. 

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo nižší než 1 mil. Kč, odpověď je NR.

• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu 

(záložka Dokumenty)

Je doložen výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitostí dotčených stavebními úpravami projektu? 

Pokud žadatel doložil stavební povolení nebo jiné právo k dotčenému majetku (mimo veřejnoprávní smlouvy), 

je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočístá se stavebními úpravami, je odpověď NR. 

Jsou doloženy listiny osvědčující jiné právo k majetku (nemovitostem dotečným stavebními úpravami 

projektu)? Pokud žadatel doložil stavební povolení nebo výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR. Pokud se 

v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR. 

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty)

Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR. 

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen 

územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.

Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím 

právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď 

je NR.

Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je 

doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o 

sloučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní moci? 

V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel 

nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.

ANO – Žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

NE - Žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem nebo 

pověřeným zástupcem.

Žádost o podporu, Plná moc

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

povinné přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce k výzvě č. 69 ŘO IROP

2.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

3.



Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, je doložen dokument, ve kterém je popsáno, 

proč je příloha č. 6 nerelevantní?

Pokud bylo doloženo územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR.

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení. 

Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci?

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, 

nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. 

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy 

nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR. 

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební 

úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

společné rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či 

ohlášení, odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost 

o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné 

rozhodnutí s nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, 

odpověď je NR.

Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

V případě, že byl doložen územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení ani ohlášení, je 

doložen dokument, ve kterém je popsáno, proč je příloha č. 7 nerelevantn?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, je odpověď NR.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 

povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je 

odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.

Je doložena dokumentace k oznámení o záměru v území? Pokud nebyl doložen územní souhlas a stavba 

podléhá povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. 

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

povinné přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce k výzvě č. 69 ŘO IROP

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

3.



• Položkový rozpočet stavby (záložka Dokumenty)
Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu 

(Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční 

celky)?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými 

stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému 

stupni projektové dokumentace ve formátu .pdf?

Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které 

podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Číslo Název kritéria Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žadatelem je (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):                

• obec, která zřizuje jednotku požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky 

sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy zákona o požární ochraně

Číslo Název kritéria Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, SCLLD

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 

strategií - Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území MAS Zálabí: 

projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 1.2 

Bezpečnost.

NE – Projekt není v souladu se 

schválenou strategií - Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Zálabí:  projekt nenaplňuje 

specifický cíl SCLLD 1.2 Bezpečnost.

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

povinné přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce k výzvě č. 69 ŘO IROP

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́

náležitosti, které požaduje MAS v 

dokumentaci k výzvě.

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná

Projekt je realizován na územní působnosti MAS Zálabí

1.
ANO – Projekt je realizován na území 

vymezeném SCLLD  MAS Zálabí.

NE – Projekt je realizován mimo území 

vymezené SCLLD MAS Zálabí.

Poznámka:

Rozhodující je místo realizace/dopadu 

projektu, sídlo žadatele může být i mimo 

území vymezené SCLLD MAS Zálabí.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

3.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS.

Kritéria přijatelnosti - napravitelná

2. ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Výzva MAS

1.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Zálabí.



Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.

Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu  v MS 2014+.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2020.

Je místo realizace projektu v souladu s výzvou MAS Zálabí?

Cílová skupina odpovídá výzvě MAS Zálabí (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny). 

Podporované aktivity odpovídají výzvě MAS Zálabí.

Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti indikátorům uvedeným ve výzvě 

MAS a zárověň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt 

zaměřen? 

Jsou stanoveny výchozí hodnoty povinného indikátoru 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS ?

Je výchozí hodnota indikátoru výstupu 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS 

nula?

Jsou stanoveny cílové hodnoty povinného indikátoru  5 75 01  Počet nových a modernizovaných objektů 

sloužících složkám IZS?

Je cílová hodnota indikátoru 5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS v souladu 

s Metodickým listem indikátoru? (příloha č. 3 Specifických pravidel) Cílová hodnota: plánovaný počet nových 

zodolněných stanic základní složky IZS, stanice IZS je tímto indikátorem vždy považována za jeden celek (tzn. 

stanice základní složky IZS = 1 objekt).

Je naplnění cílové hodnoty indikátoru nastaveno nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?

Jsou v žádosti na záložce Popis projektu popsány plánované výsledky projektu? (Do textového pole s názvem 

"Co je cílem projektu" žadatel stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být 

prostřednictvím projektu dosaženy).

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů 

stanovenou ve výzvě MAS.

Jsou způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 100 000,- Kč (záložka Financování/Rozpočet)?

Jsou způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši 1 167 370,- Kč (záložka Financování/Rozpočet)?

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. 

Jsou výdaje na nákup pozemku pro výstavbu nebo rozšíření stávající stavby nebo objektu základní složky IZS 

max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu? Pokud není součástí projektu nákup pozemku, odpověď 

je NR. 

Jsou výdaje na hlavní aktivity projektu minimálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu? (Záložka 

Financování/Rozpočet, kap. 11 Studie proveditelnosti). Pozn. Výdaje na vedlejší aktiivty projektu mohou činit 

maxiláně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 

Jsou aktivity, popsané ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu (záložka Popis projektu) v souladu s 

podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 3.2 Podporované aktivity?

ANO – Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů stanovenou ve výzvě MAS.

NE – Projekt nerespektuje minimální a 

maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů stanovenou ve výzvě MAS.

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce k výzvě č. 69 ŘO IROP

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů.

NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů. 

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

ANO – Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy. 

NE – Projekt není svým zaměřením v 

souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

výzvy. 

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

3.

4.

5.

2.

Výzva MAS, Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce k 

výzvě č. 69 ŘO IROP

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS.

NE – Projekt není v souladu 

s podmínkami výzvy MAS.



Potřebnost realizace je odůvodněná.

Je v kapitole 5 Studie proveditelnosti uveden popis potřebnosti v souvislosti se zajištěním adekvátní odolnosti 

stanice základní složky IZS ve vztahu k definovaným rizikům v rámci území uvedených v příloze č. 5 Specifických 

pravidel? 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 

rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 13 Studie 

proveditelnosti) uvedeno, že má projekt pozitivní/neutrální vliv na jednotlivé horizontální principy? (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

 Podpis: Datum:

 Podpis: Datum:

 

ANO – Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

NE – Projekt má negativní vliv na 

některou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

ANO – Potřebnost realizace je 

odůvodněná.

NE – Potřebnost realizace není 

odůvodněná.

7.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

6.

Hodnocení hodnotitelem: 

Jméno a příjmení hodnotitele:

Výsledek hodnocení: 

Schválení schvalovatelem:

Jméno a příjmení schvalovatele:


