Příloha č. 2 Výzvy 2 IROP_ MAS Hradecký venkov – Hasiči
Kritéria věcného hodnocení
Opatření 1.1.C Další občanská vybavenost
Max. počet bodů: 70
Název kritéria
Velikost území
zabezpečovaného JPO
v rámci plošného pokrytí
území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně
poplachového plánu

AKTIVITA: Technika IZS
Hodnocení (bodovací škála)

Vyhodnocení kritéria

25 bodů – JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového
plánu zabezpečuje území, které má
více než 5 000 trvale žijících obyvatel

25 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 25 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že území, které JPO zabezpečuje v 1. stupni
poplachového plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého kraje,
kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů
KHK, 2016, částka 8) má více než 5 000 trvale žijících obyvatel k 31. 12. 2016.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, že území, které JPO zabezpečuje v 1. stupni
poplachového plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého kraje,
kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů
KHK, 2016, částka 8) má více než 3 000 a méně než 5 000 (včetně) trvale žijících
obyvatel k 31. 12. 2016.
5 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 5 bodů, pokud bude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsáno, že území, které JPO zabezpečuje v 1. stupni poplachového
plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje
jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů KHK, 2016, částka 8) má
méně než 3 000 (včetně) trvale žijících obyvatel k 31. 12. 2016.

10 bodů - JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového
plánu zabezpečuje území, které má
více než 3 000 a méně než 5 000
(včetně) trvale žijících obyvatel
5 bodů - JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového
plánu zabezpečuje území, které má
méně než 3 000 (včetně) trvale žijících
obyvatel
0 bodů

Průměr roční počet zásahů
jednotky za poslední 3
kalendářní roky (v kusech
zaokrouhledno na celá

Min. počet bodů: 40 ze 70*

25 bodů – 10 a více zásahů jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsáno a v příloze žádosti doložena velikost území (počet trvale
žijících obyvatel k 31. 12. 2016), které JPO zabezpečuje v 1. stupni poplachového
plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje
jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů KHK, 2016, částka 8).
25 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 25 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů

Referenční dokument

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti
Stanovisko

čísla, přičemž od čísla 5 se
zaokrouhuje nahoru).

jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci vyšší než 10
zásahů.
20 bodů – 5 – 9 zásahů jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

15 bodů – 1-4 zásahy jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

0 bodů – žádný zásah jednotky za
poslední 3 kalendářní roky

V rámci projektu byla
ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu.

20 bodů – k žádosti o podporu byly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo,
resp. kupní smlouvy

0 bodů – k žádosti o podporu nebyly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo,
resp. kupní smlouvy

Max. počet bodů: 70
Název kritéria
Velikost území
zabezpečovaného JPO
v rámci plošného pokrytí

AKTIVITA: Stanice IZS
Hodnocení (bodovací škála)
15 bodů – JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového

20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci v rozmezí 5 9 zásahů.
15 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 15 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci v rozmezí 1 4 zásahy.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci vyšší než 0
zásahů.
20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud byla ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše způsobilých
výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), byly doloženy
všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše způsobilých
výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), nebyly
doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.

Min. počet bodů: 40 ze 70*
Vyhodnocení kritéria
15 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 15 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno a v příloze žádosti doloženo, že území, které
JPO zabezpečuje v 1. stupni poplachového plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení

hasičského záchranného
sboru (HZS) kraje

Smlouvy o dílo
Kupní smlouvy

území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně
poplachového plánu

plánu zabezpečuje území, které má
více než 5 000 trvale žijících obyvatel

10 bodů - JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového
plánu zabezpečuje území, které má
více než 3 000 a méně než 5 000
(včetně) trvale žijících obyvatel
5 bodů - JPO v rámci plošného
pokrytí území Královéhradeckého
kraje v rámci 1. stupně poplachového
plánu zabezpečuje území, které má
méně než 3 000 (včetně) trvale žijících
obyvatel
0 bodů

Průměr roční počet zásahů
jednotky za poslední 3
kalendářní roky (v kusech
zaokrouhledno na celá
čísla, přičemž od čísla 5 se
zaokrouhuje nahoru).

15 bodů – 10 a více zásahů jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

10 bodů – 5 – 9 zásahů jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

5 bodů – 1-4 zásahy jednotky
(průměr za poslední 3 kalendářní
roky)

0 bodů – žádný zásah jednotky za
poslední 3 kalendářní roky

Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník
právních předpisů KHK, 2016, částka 8) má více než 5 000 trvale žijících obyvatel
k 31. 12. 2016.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno a v příloze žádosti doloženo, že území, které
JPO zabezpečuje v 1. stupni poplachového plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení
Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného
pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník
právních předpisů KHK, 2016, částka 8) má více než 3 000 a méně než 5 000
(včetně) trvale žijících obyvatel k 31. 12. 2016.
5 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 5 bodů, pokud bude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsáno a v příloze žádosti doloženo, že území, které JPO zabezpečuje
v 1. stupni poplachového plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého
kraje, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů
KHK, 2016, částka 8) má méně než 3 000 (včetně) trvale žijících obyvatel k 31. 12.
2016.
Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsáno a v příloze žádosti doložena velikost území (počet trvale
žijících obyvatel k 31. 12. 2016), které JPO zabezpečuje v 1. stupni poplachového
plánu dle dokumentu č. 4. Nařízení Královéhradeckého kraje, kterým se stanovují
podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje
jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů KHK, 2016, částka 8).
15 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 15 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci vyšší než 10
zásahů.
10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci v rozmezí 5 9 zásahů.
5 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 5 bodů, pokud bude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů
jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci v rozmezí 1 4 zásahy.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsán a potvrzením od Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHK) doložen průměrný roční počet zásahů

jednotky za poslední 3 kalendářní roky před podáním žádosti o dotaci vyšší než 0
zásahů.
V rámci projektu jsou
realizovány stavební práce

V rámci projektu byla
ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu.

10 bodů – výdaje na stavební práce na
přístavby, rekonstrukce či
modernizace objektů hasičských
zbrojnic činí více než 50% z celkových
způsobilých výdajů
5 bodů – výdaje na stavební práce na
přístavby, rekonstrukce či
modernizace objektů hasičských
zbrojnic činí minimálně 20% a
maximálně 50% z celkových
způsobilých výdajů
0 bodů - výdaje stavební práce na
přístavby, rekonstrukce či
modernizace objektů hasičských
zbrojnic činí méně než 20%
z celkových způsobilých výdajů nebo
v rámci projektu nejsou realizovány
žádné stavební práce
20 bodů – k žádosti o podporu byly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo,
resp. kupní smlouvy

0 bodů – k žádosti o podporu nebyly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo,
resp. kupní smlouvy

Připravenost projektu
k realizaci po stavební
stránce již v době podání
žádosti o podporu.

10 bodů – k žádosti o podporu bylo
doloženo platné stavební povolení
nebo vyjádření stavebního úřadu

10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud bude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, jaké stavební práce budou prováděny na
budově hasičské zbrojnice při realizaci projektu a v rozpočtu v Žádosti budou
stavební práce činit více než 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

5 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 5 bodů, pokud bude ve Studii proveditelnosti
žadatelem popsáno, jaké stavební práce budou prováděny na budově hasičské
zbrojnice při realizaci projektu a v rozpočtu v Žádosti budou stavební práce činit
minimálně 20% a maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.

0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebude ve Studii
proveditelnosti žadatelem popsáno, jaké stavební práce budou prováděny na
budově hasičské zbrojnice při realizaci projektu a v rozpočtu v Žádosti nebudou
stavební práce činit 20% a více z celkových způsobilých výdajů projektu nebo
v rozpočtu nebudou uvedeny žádné stavební práce.

20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud byla ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše způsobilých
výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), byly doloženy
všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena zadávací a
výběrová řízení na hlavní aktivity projektu:
a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti),
nebyly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce.
b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit (dle výše způsobilých
výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové žádosti), nebyly
doloženy všechny uzavřené kupní smlouvy na dodávky.
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud žadatel předložil jako přílohu žádosti
o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. platné stavební
povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu nepodléhá řízení
stavebního úřadu, získá žadatel stanovený počet bodů pokud předložil stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí.

Smlouvy o dílo
Kupní smlouvy

Stavební povolení
Vyjádření stavebního úřadu

0 bodů - k žádosti o podporu nebylo
doloženo platné stavební povolení
nebo vyjádření stavebního úřadu

0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředložil jako přílohu žádosti
o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. platné stavební
povolení, ohlášení stavby). V případě, že realizace projektu nepodléhá řízení
stavebního úřadu, žadatel nepředložil stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný
dokument k provedení stavby není zapotřebí.

