Zápis
z jednání výběrové komise MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 14.3.2022 od 9:00 hod. on-line (meet.google.com)
Jmenný seznam účastníků: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Školení hodnotitelů
2. Podepisování etických kodexů
3. Věcné hodnocení projektů 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V
4. Věcné hodnocení projektů 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III
5. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Úvod
Tento dokument je zápisem z on-line jednání výběrové komise, tuto formu umožňují platné Stanovy MAS a byla zvolena
z důvodu zhoršené epidemiologické situace a zajištění usnášeníschopnosti.
Řízením výběrové komise byla předsedou výběrové komise (P. Kohout) pověřena K. Holečková. K. Holečková přivítala
všechny přítomné.
Na jednání výběrové komise se dostavili 3 z 5 členů výběrové komise. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor
nemá více jak 49 % hlasů. Výběrová komise je usnášeníschopná. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2
členů výběrové komise.
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Holečková.
Ověřovatel zápisu byl jmenován předseda výběrové komise P. Kohout.
Výběrová komise zkontrolovala usnesení z minulého jednání, které proběhlo dne 30.9.2021:
Oba žadatelé výběrovou komisí projednaných projektů stáhli své žádosti o podporu. Uvolněné finanční prostředky byly
přesunuty do výzvy č. 16.
1. Školení hodnotitelů
o K. Holečková seznámila přítomné se základními informacemi k programovému rámci IROP – opatření 1:
Doprava a IROP – opatření 5: Vzdělávání, které jsou předmětem věcného hodnocení, se zněním výzvy 16.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V, 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III a
pravidly pro věcné hodnocení včetně kontrolních listů s preferenčními kritérii.
2. Kontrola etických kodexů
o Přítomní členové výběrové komise zaslali/předali své etické kodexy před jednáním. K. Holečková ověřila, zda u
členů výběrové komise nedošlo ke skutečnostem, které by mohly být v rozporu s etickým kodexem. U žádného
z přítomných členů výběrové komise nebyly zjištěny důvody, které by měly vliv na platnost etického kodexu.
3. Věcné hodnocení projektů (661/06_16_038/CLLD_15_01_261/ 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPDoprava-V)
Zahájeno 9:15 hod.
o Celková částka dotace na výzvu: 2.107.338,44 Kč, CZV: 2.218.250,99 Kč
o Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč
o Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1.297.193,99 Kč
o Podány byly 2 žádosti o podporu. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti prošly 2 žádosti o podporu,
které byly včetně relevantních příloh postupně předloženy K. Holečkovou výběrové komisi k věcnému
hodnocení dle času registrace projektů:
o BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA SEZEMICE – ÚSEK B (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149),
žadatel Město Sezemice, celkové způsobilé výdaje projektu 1.297 193,99 Kč
o BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice – ÚSEK E (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175), žadatel
Město Sezemice, celkové způsobilé výdaje projektu 921.056,84 Kč
Dále byly výběrové komisi předloženy kontrolní listy, dle kterých věcné hodnocení probíhalo.
o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA
SEZEMICE – ÚSEK B (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto
zápisu.
Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA SEZEMICE –
ÚSEK B (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení
uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení
dosažením 30 bodů, viz kontrolní list žádosti.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

o

Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice
– ÚSEK E (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto zápisu.
Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA
města
Sezemice
–
ÚSEK E (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení
uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení
dosažením 30 bodů, viz kontrolní list žádosti.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0

K. Holečkovou byl na základě věcného hodnocení a následných usnesení vyhotoven Seznam projektů k výzvě
16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V:
V případě rovnosti bodů rozhoduje dle interních postupů datum a čas registrace žádosti o podporu v MS2014+.
Opatření SCLLD: IROP/O1 Doprava
Výzva MAS: 16.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-V
(661/06_16_038/CLLD_15_01_261)
Pořadové Název projektu (reg. č.)
Název žadatele
Bodový Datum a čas
Požadovaná výše
číslo
(IČ)
zisk
registrace
dotace
projektu
1.
BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA
Město Sezemice
30
13.12.2021, 16:20
1.232.334,29 Kč
SEZEMICE – ÚSEK B
(IČ 00274241)
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149)
2.
BEZPEČNÁ DOPRAVA města
Město Sezemice
30
14.12.2021, 15:20
875.003,99 Kč
Sezemice – ÚSEK E
(IČ 00274241)
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175)
o

Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 16.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Věcné hodnocení projektů (603/06_16_075/CLLD_15_01_261/ 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPVzdělávání-III)
Zahájeno 10:05 hod.
o Celková částka dotace na výzvu: 238.663,75 Kč, CZV: 251.225,00 Kč
o Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 50.000,00 Kč
o Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 251.225,00 Kč
o Podána byla 1 žádost o podporu. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti prošla 1 žádost o podporu,
která byla včetně relevantních příloh předložena K. Holečkovou výběrové komisi k věcnému:
o Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ Dašice (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142), žadatel
Základní škola Dašice, okres Pardubice, celkové způsobilé výdaje projektu 250.876,00 Kč
Dále byl výběrové komisi předložen kontrolní list, dle kterého věcné hodnocení probíhalo.
o Přítomní členové výběrové komise provedli věcné hodnocení žádosti Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ
Dašice (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142) do kontrolního listu, který je přílohou tohoto zápisu.
Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ Dašice
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 25 bodů,
viz kontrolní list žádosti.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
K. Holečkovou byl na základě věcného hodnocení a následných usnesení vyhotoven Seznam projektů k výzvě
17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III:
Opatření SCLLD: IROP/O5 Vzdělávání
Výzva MAS: 17.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Vzdělávání-III
(603/06_16_075/CLLD_15_01_261)
Pořadové Název projektu (reg. č.)
Název žadatele
Bodový Datum a čas
Požadovaná výše
číslo
(IČ)
zisk
registrace
dotace
projektu
1.
Vybavení odborné digitální učebny –
Základní škola
25
13.12.2021, 13:36
238.332,20 Kč
ZŠ Dašice
Dašice, okres
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142) Pardubice (IČ
42937515)
o

Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu 17.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Různé
 Do hodnotícího formuláře v MS2014+ výsledek věcného hodnocení včetně příloh vloží M. Kaplavková a K.
Holečková.
 Z důvodu jednání on-line, kdy zápis vzniká po jednání, se přítomni dle interních postupů dohodli, že budou moci
přítomní členové výběrové komise zápis připomínkovat do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. Pokud K. Holečková
neobdrží žádné připomínky do stanovené doby, bude se považovat zápis za schválený členy výběrové komise.
V případě připomínek, bude upravený zápis včetně vypořádaných připomínek zaslán opět členům výběrové komise
k připomínkování do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. V případě přetrvávajících připomínek schválí členové
výběrové komise zápis na dalším jednání. Správnost zápisu stvrdí svým podpisem předseda výběrové komise – P.
Kohout. Přítomní se dohodli na způsobu podepsání prezenční listiny a kontrolních listů.
Předseda výběrové komise poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil jednání v 10:20 hod.

USNESENÍ
2022/1/IROP/1: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA
SEZEMICE – ÚSEK B (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení
uvedených v kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 30
bodů, viz kontrolní list žádosti.
2022/1/IROP/2: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice –
ÚSEK E (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 30 bodů, viz
kontrolní list žádosti.
2022/1/IROP/3: Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu
16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V.
2022/1/IROP/4: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením žádosti Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ
Dašice (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142) u všech hodnotících kritérií včetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolním listu této žádosti a souhlasí, že tato žádost splnila podmínky věcného hodnocení dosažením 25 bodů, viz
kontrolní list žádosti.
2022/1/IROP/5: Výběrová komise schvaluje Seznam projektů seřazený podle výsledků věcného hodnocení pro výzvu
17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III.

Zápis zveřejněn na www.masrkh.oblast.cz.
Přílohy:
Prezenční listina
Etický kodex 3x
Kontrolní list k žádostem 3x

Dne: 14.3.2022
Zapsala: K. Holečková

Předseda výběrové komise svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek věcného hodnocení a ověřuje správnost
zápisu.
Pavel Kohout:

podepsal
Ing. Pavel Digitálně
Ing. Pavel Kohout
2022.03.17
Kohout Datum:
14:10:06 +01'00'

