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Zápis 
z jednání výběrové komise MAS Partnerství venkova, z. s. se sídlem Vísky č. 96, 679 33, 
konaného dne 6. března 2019 v 16:00 v kanceláři MAS Partnerství venkova, Pražská 870, 679 
61 Letovice.  

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují) 

Členský subjekt Zástupce (jméno a příjmení) Sektor 

SDH Horní Smržov Bc. Lucia Pospíšilová soukromý 

Mikroregion Letovicko Mgr. Monika Trlíková veřejný 

Ing. Petr Poláček Ing. Petr Poláček soukromý 

Svaze obcí Malá Haná Ing. Zdeněk Toul  veřejný 

Škola obnovy venkova Vísky Ing. Leopold Širůček soukromý 

Výběrová komise se sešla v plném počtu. Jelikož tedy byla přítomna nadpoloviční většina jejích členů  

a zároveň počet členů ze soukromého sektoru byl vyšší než počet přítomných členů z veřejného 

sektoru, byla výběrové komise usnášeníschopná.    

Členy výběrové komise přivítal předseda výběrové komise Ing. Leopold Širůček a zahájil jednání 

následujícím návrhem programu a dále je řídil. 

Program: 

1. Hodnocení věcných kritérií přijatých žádostí o podporu v rámci IROP: 

o výzva č. 1 „MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti“  

o výzva č. 6 MAS Partnerství venkova – IROP – Účelné využití prostor školských zařízení s 

ohledem na kvalitu výuky (I.) dopravy (I.) 

1. Diskuze, závěr.  

O předloženém programu nechal předseda výběrové komise hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh programu byl schválen ve výše uvedeném znění všemi hlasy. 

Předseda výběrové komise navrhl jako zapisovatele přítomnou manažerka MAS Bc. Marii Dvořáčkovu a 

jako ověřovatele zápisu členku výběrové komise Bc. Luciu Pospíšilovou. O tomto návrhu dal hlasovat. 

    Výsledek hlasování: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Jako zapisovatelem zápisu byla zvolena Bc. Marie Dvořáčková a jako ověřovatelem zápisu Bc. Lucia 

Pospíšilová. 

1. Hodnocení věcných kritérií přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy č. 1 IROP a názvem Zvyšování 

bezpečnosti dopravy a výzvy č. 6 IROP s názvem Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem 

na kvalitu výuky 

V úvodu tohoto bodu programu předseda výběrové komise Ing. Širůček konstatoval, že v rámci věcného 
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hodnocení budou hodnoceny přijaté žádosti o podporu do dvou výzev v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, a to výzvy č. 1 s názvem Zvyšování bezpečnosti dopravy a výzvy č. 

6 s názvem Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky.    

Předseda výběrové komise Ing. Širůček dále připomněl, že všechny materiály, se kterými budou v rámci 

věcného hodnocení hodnotitelé disponovat, byly členům výběrové komise zaslány elektronicky 

v dostatečném předstihu k prostudování a o projektech byli informováni na předchozím školení 

výběrové komise.   

Poté předseda výběrové komise Ing. Širůček uvedl, že nyní výběrová komise již přistoupí k samotnému 

věcnému hodnocení přijatých žádostí o podporu. Nejprve budou předmětem hodnocení projekty 

přijaté v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy. V rámci této výzvy byly podány dva 

projekty, a to „Chodníky v průtahu obcí Pamětice“, kde je žadatelem obec Pamětice, a „Bezpečnost 

dopravy Šebetov – výstavba chodníků“, kde je žadatelem obec Šebetov.  

Nejprve výběrová komise přistoupila k hodnocení žádosti o podporu s názvem Chodníky v průtahu obcí 

Pamětice. Předseda výběrové komise Ing. Širůček připomněl, že všichni hodnotitelé mají před sebou 

PC, ve kterém jsou uloženy všechny referenční dokumenty, které jsou k hodnocení dle kontrolního listu 

potřeba, a se kterými byli hodnotitelé seznámeni na předešlém školení. Každému hodnotiteli bude 

ponechán časový prostor pro individuální hodnocení této žádosti, přičemž vlastní hodnocení si mohou 

poznamenat do kontrolního listu v elektronické podobě, nebo do tištěné verze, kterou má každý 

hodnotitel před sebou. Kontrolní list si tedy nejprve každý vyplní sám a poté na základě společné 

diskuze bude sestaven jeden kontrolní list. Zápis do výsledného kontrolního listu provede na základě 

pověření předsedy výběrové komise zvolená zapisovatelka.  

Po času vymezeném pro individuální hodnocení žádosti o podporu s názvem Chodníky v průtahu obcí 

Pamětice vyzval předseda výběrové komise k diskuzi a projednání hodnocení. Hodnotitelé tedy 

postupně prošli všechna hodnoticí kritéria, přičemž každý hodnotitel uvědomil ostatní, kolik bodů za 

dané kritérium přidělil. Následně byl aritmetickým průměrem stanoven výsledný počet bodů za dané 

kritérium. U každého kritéria hodnotitelé přidělený počet bodů odůvodnili. Počet bodů pro každé 

kritérium i odůvodnění zapsala do kontrolního listu zapisovatelka. Poté, co prošli hodnotitelé všechna 

hodnoticí kritéria, konstatoval předseda výběrové komise, že žádost o podporu Chodníky v průtahu 

obcí Pamětice obdržela celkem 36 bodů a nechal o výsledku hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledným počtem bodů žádosti o podporu s názvem Chodníky 

v průtahu obcí Pamětice.   

Po stanovení výsledného počtu bodů předseda výběrové komise stanovil, že žádost o podporu 

s názvem Chodníky v průtahu obcí Pamětice obdržela minimální počet bodů, který je nutný pro to, aby 

mohla být doporučena k podpoře. O tom, zda všichni hodnotitelé souhlasí s výsledkem „žádost o 

podporu splnila podmínky způsobilosti k financování“ dal předseda výběrové komise opět hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledkem hodnocení. Žádost o podporu s názvem Chodníky v průtahu 

obcí Pamětice tak splnila podmínky způsobilosti k financování.  

Na závěr věcného hodnocení žádosti o podporu Chodníky v průtahu obcí Pamětice (po zapsání výsledku 

hodnocení do kontrolního listu) byl tento kontrolní list vytištěn a všichni hodnotitelé jej stvrdili svým 

podpisem.  

Po skončení procesu věcného hodnocení žádosti o podporu s názvem Chodníky v průtahu obcí 
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Pamětice konstatoval předseda výběrové komise, že lze přistoupit k věcnému hodnocení žádosti o 

podporu s názvem Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků. Celý proces hodnocení této 

žádosti o podporu probíhal stejně jako hodnocení předešlé žádosti. Hodnotitelé měli nejprve čas pro 

individuální hodnocení. Poté byl na základě projednání hodnoticích kritérií vytvořen výsledný kontrolní 

list. Předseda výběrové komise konstatoval, že žádost o podporu Bezpečnost dopravy Šebetov – 

výstavba chodníků obdržela celkem 46 bodů a o tomto výsledku nechal hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledným počtem bodů žádosti o podporu s názvem Bezpečnost 

dopravy Šebetov – výstavba chodníků. 

Po stanovení výsledného počtu bodů předseda výběrové komise stanovil, že žádost o podporu 

s názvem Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků obdržela minimální počet bodů, který je 

nutný pro to, aby mohla být doporučena k podpoře. O tom, zda všichni hodnotitelé souhlasí 

s výsledkem „žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování“ dal předseda výběrové 

komise opět hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledkem hodnocení. Žádost o podporu s názvem Bezpečnost dopravy 

Šebetov – výstavba chodníků tak splnila podmínky způsobilosti k financování.  

Po ukončení věcného hodnocení žádosti o podporu Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků 

konstatoval předseda výběrové komise, že proces věcného hodnocení žádostí o podporu přijatých 

v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy je u konce a je tedy možné přistoupit k věcnému 

hodnocení žádostí o podporu přijatých v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor školských zařízení 

a ohledem na kvalitu výuky. V rámci této výzvy byly podány opět dva projekty, a to „Vestavba ZŠ 

Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní učebny“, kde je žadatelem obec Úsobrno, a 

„Modernizace pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice“, kde je žadatelem město Velké 

Opatovice. 

Nejprve výběrová komise přistoupila k hodnocení žádosti o podporu s názvem Vestavba ZŠ Úsobrno – 

vybudování přírodovědné a pracovní učebny. 

Po času vymezeném pro individuální hodnocení žádosti o podporu s názvem Vestavba ZŠ Úsobrno – 

vybudování přírodovědné a pracovní učebny vyzval předseda výběrové komise k diskuzi a projednání 

hodnocení. Hodnotitelé tedy postupně prošli všechna hodnoticí kritéria, přičemž každý hodnotitel 

uvědomil ostatní, kolik bodů za dané kritérium přidělil. Následně aritmetickým průměrem byl stanoven 

výsledný počet bodů za dané kritérium. U každého kritéria hodnotitelé přidělený počet bodů 

odůvodnili. Počet bodů pro každé kritérium i odůvodnění zapsala do kontrolního listu zapisovatelka. 

Poté, co prošli hodnotitelé všechna hodnoticí kritéria, konstatoval předseda výběrové komise, že žádost 

o podporu Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní učebny obdržela celkem 46 

bodů a nechal o výsledku hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledným počtem bodů žádosti o podporu s názvem Vestavba ZŠ 

Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní učebny. 

Po stanovení výsledného počtu bodů předseda výběrové komise stanovil, že žádost o podporu 

s názvem Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní obdržela minimální počet bodů, 

který je nutný pro to, aby mohla být doporučena k podpoře. O tom, zda všichni hodnotitelé souhlasí 

s výsledkem „žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování“ dal předseda výběrové 
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komise opět hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledkem hodnocení. Žádost o podporu s názvem Vestavba ZŠ 

Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní tak splnila podmínky způsobilosti k financování.  

Po skončení procesu věcného hodnocení žádosti o podporu s názvem Vestavba ZŠ Úsobrno – 

vybudování přírodovědné a pracovní učebny konstatoval předseda výběrové komise, že lze přistoupit 

k věcnému hodnocení žádosti o podporu s názvem Modernizace pěstitelské učebny Základní školy 

Velké Opatovice. Celý proces hodnocení této žádosti o podporu probíhal stejně jako hodnocení 

předešlé žádosti. Každý hodnotitel nejprve provedl své vlastní hodnocení. Poté byl na základě 

společného projednání hodnoticích kritérií vytvořen výsledný kontrolní list. Předseda výběrové komise 

konstatoval, že žádost o podporu Modernizace pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice 

obdržela celkem 33 bodů a o tomto výsledku nechal hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledným počtem bodů žádosti o podporu s názvem Modernizace 

pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice. 

Po stanovení výsledného počtu bodů předseda výběrové komise stanovil, že žádost o podporu 

s názvem Modernizace pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice obdržela minimální počet 

bodů, který je nutný pro to, aby mohla být doporučena k podpoře. O tom, zda všichni hodnotitelé 

souhlasí s výsledkem „žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování“ dal předseda 

výběrové komise opět hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s výsledkem hodnocení. Žádost o podporu s názvem Modernizace 

pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice tak splnila podmínky způsobilosti k financování. 

Po proběhlém věcném hodnocení žádostí o podporu přijatých do výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor 

školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky konstatoval předseda výběrové komise, že věcné 

hodnocení žádostí o podporu přijatých do výzvy č. 6 IROP Účelné využití prostor školských zařízení 

s ohledem na kvalitu výuky je u konce, a nyní lze přistoupit k sestavení seznamu doporučených a 

nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru podle přiděleného počtu bodů a na 

základě alokace pro danou výzvu. Nejprve tedy přešel předseda výběrové komise k sestavení seznamu 

doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru v rámci výzvy č. 1 

IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy.  

Přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování 

bezpečnosti dopravy: 

 Název projektu  Přidělený počet bodů 

Bezpečnost dopravy Šebetov – výstavba chodníků  46 

Chodníky v průtahu obcí Pamětice 36 

 

Předseda výběrové komise uvedl, že na alokace pro tuto výzvu je ve výši 3 158 330 Kč. Dále zmínil počet 

přidělených bodů u obou žádostí o podporu podaných do této výzvy. Dle počtu bodů tedy obě žádosti 

o podporu splňují podmínky způsobilosti k financování a mohou být tedy zařazeny mezi doporučené 

projekty k podpoře. Na prvním místě je řazena žádost o podporu Bezpečnost dopravy Šebetov – 

výstavba chodníků s celkovým počtem bodů 46 a s celkovými způsobilými výdaji 1 052 776 Kč, na 
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druhém místě je žádost o podporu s názvem Chodníky v průtahu obcí Pamětice s celkovými 

způsobilými výdaji 812 493 Kč. Předseda výběrové komise konstatoval, že na základě alokace pro výzvu 

č. 1 IROP je možné podpořit oba projekty v plné výši. O seznamu doporučených a nedoporučených 

projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru nechal předseda výběrové komise hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili s uvedeným zněním Seznamu doporučených a nedoporučených projektů 

k podpoře ke schválení řídícímu výboru.  

Předseda výběrové komise následně pověřil zapisovatelku, aby Seznam doporučených a nedo-

poručených projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování 

bezpečnosti dopravy zanesla do zápisu tak, jak se na něm nyní výběrová komise shodla. Tento Seznam 

doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

Po skončení projednání seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení 

řídícímu výboru v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování bezpečnosti dopravy následovalo sestavení seznamu 

doporučených a nedoporučených projektů k podpoře pro schválení řídícímu výboru v rámci výzvy č. 6 

IROP Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky.  

Přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení v rámci výzvy č. 1 IROP Zvyšování 

bezpečnosti dopravy: 

Název projektu Přidělený počet bodů 

Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování přírodovědné a pracovní učebny  46 

Modernizace pěstitelské učebny Základní školy Velké Opatovice 33 

 

Předseda výběrové komise uvedl, že alokace pro tuto výzvu je ve výši 8 106 400 Kč. Dále zmínil počet 

přidělených bodů u obou žádostí o podporu podaných do této výzvy. Dle počtu bodů tedy obě žádosti 

o podporu splňují podmínky způsobilosti k financování a mohou být tedy zařazeny mezi doporučené 

projekty k podpoře. Na prvním místě je řazena žádost o podporu Vestavba ZŠ Úsobrno – vybudování 

přírodovědné a pracovní učebny s celkovým počtem bodů 46 a s celkovými způsobilými výdaji 

1 914 099,50 Kč, na druhém místě je žádost o podporu s názvem Modernizace pěstitelské učebny 

Základní školy Velké Opatovice s celkovým počtem bodů 33 s celkovými způsobilými výdaji 1 914 100 

Kč. Předseda výběrové komise konstatoval, že na základě alokace pro výzvu č. 6 IROP je možné podpořit 

oba projekty v plné výši. O seznamu doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení 

řídícímu výboru nechal předseda výběrové komise hlasovat.  

Výsledek hlasování: PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Všichni hodnotitelé souhlasili se uvedeným zněním Seznamu doporučených a nedoporučených 

projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru.  

Předseda výběrové komise následně pověřil zapisovatelku, aby Seznam doporučených a nedo-

poručených projektů k podpoře ke schválení řídícímu výboru v rámci výzvy č. 6 IROP Účelné využití 

prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky zanesla do zápisu tak, jak se na něm nyní výběrová 

komise shodla. Tento Seznam doporučených a nedoporučených projektů k podpoře ke schválení 

řídícímu výboru je přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

Kontrolní listy všech hodnocených žádostí o podporu jsou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 4. 
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2. Diskuze, závěr 

Následovala krátká diskuze o proběhlém věcném hodnocení. V závěru diskuze poděkoval předseda 

výběrové komise Ing. Leopold Širůček všem přítomným za účast a jednání výběrové komise ukončil. 

Dne 8. 3. 2019 

Zapsala: Bc. Marie Dvořáčková    

 

        ___________________                                                                                 ____________________ 

Ing. Leopold Širůček                                                                                           Bc. Lucia Pospíšilová 

     předseda výběrové komise                                                                                    ověřovatelka zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


