Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 8 / 2019
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 23. září 2019
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

L. Matějovicová, R. Nachtmann, P. Škanta
K. Fridrichová, M. Filipíková
Omluveni:
P. Červenka, P. Havlík
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájila
K. Fridrichová v 10,00 hod. a uvedla, že povede jednání společně s předsedkyní VKMP L. Matějovicovou.
Přivítala všechny přítomné členy a omluvila nepřítomné. Konstatovala, že VKMP byla svolána v souladu
se Statutem MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VKMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto
zápisu) přítomen dostatečný počet členů VKMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení.
Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Závěrem řídící jednání
konstatovala, že podklady k projednávaným bodům byly členům VKMP předány kanceláří MAS Naděje o.p.s.
elektronicky. Podpůrným podkladem pro jednání VKMP je powerpointová prezentace.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 23. září 2019
Řídící jednání předložila návrh programu jednání VKMP dne 23. září 2019.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 23. září 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 060/05_18_128/CLLD_16_01_151 s názvem „Revitalizace sídelní
zelené – I.“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
6. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 350/06_16_075/CLLD_16_01_151 s názvem „Kvalitní školy
pro všechny – II.“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP43/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 23. září 2019.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhován R. Nachtmann. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním
návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP44A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Radoslava Nachtmanna ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. září 2019.

-1-

Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP44B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. září 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
K. Fridrichová zrekapitulovala všechna usnesení ze dne 22. srpna 2019 a konstatovala, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 22. srpna 2019 na vědomí. Jiný návrh nebyl
předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP45/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o kontrole plnění usnesení z jednání Výběrové
komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. srpna 2019.
Ad 5)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 060/05_18_128/CLLD_16_01_151 s názvem
„Revitalizace sídelní zeleně – I.“

a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
V úvodu manažerka pro SCLLD v krátkosti shrnula informace o Strategii CLLD a uvedla základní informace
o programovém rámci OPŽP. V rámci školení byli členové VKMP seznámeni s komplexní dokumentací,
která souvisí s ukončenou výzvou „Revitalizace sídelní zeleně – I“. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny
v prezentaci z jednání (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Dokumentace k ukončené výzvě „Revitalizace sídelní zeleně - I.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 3 tohoto zápisu);
• Informace a způsobu hodnocení a výběru projektů (příloha č. 4 tohoto zápisu);
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Revitalizace sídelní zeleně – I.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející se na hodnocení
projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Na začátku projednávání bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VKMP
se nepřihlásil, tzn. že nikdo z členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu.
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 14. února 2019 a příjem žádostí byl ukončen dne
1. července 2019 (výzva byla prodloužena, původní termín ukončení 13. května 2019 byl posunut z důvodu
řešení vlastnických vztahů a zpracovávání biologického posouzení a projektové dokumentace potencionálních
žadatelů). Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 18. března 2019. V rámci této výzvy byla podána 1 žádost
o podporu s těmito základními informacemi:
• „Obnova stromořadí a doprovodné zeleně v ul. Májová a památných stromů Meziboří“, žadatel: Město
Meziboří, IČ: 00266086, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010254 (žádost o podporu vč. příloh byla
členům VKMP předána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí
901.355,11 Kč. Realizací projektu dojde k vytvoření a obnově prvků sídelní zeleně (uličního stromořadí)
v ul. Májová ve městě Meziboří vč. ošetření dvou památných líp v ul. Potoční. Cílem projektu je zvýšení
kvality životního prostředí ve městě. Projekt napomůže obnově, stabilizaci a posílení druhové diverzity.
Podpoří hygienické funkce a estetické, reprezentativní a kulturní hodnoty ulice Májová a souvisejících
ploch. Z důvodu požadavků na odbornost hodnotitele, které vyžaduje Řídící orgán OPŽP, zpracoval
podpůrné hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti externí hodnotitel/expert, a poté zaměstnanci
MAS Naděje o.p.s. (příloha č. 5 tohoto zápisu).
Členové VKMP obdrželi vytištěné kontrolní listy pro věcné hodnocení žádosti, které také zpracoval externí
hodnotitel/expert (příloha č. 6 tohoto zápisu), a na základě kterého projekt splnil minimální bodovou hranici
pro získání podpory (65 bodů).
Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium a zdůvodnění bodového hodnocení od externího
hodnotitele/experta. Po vzájemné diskuzi se členové VKMP shodli na bodovém hodnocení, které navrhl externí
hodnotitel/expert a toto hodnocení bylo zaznamenáno do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře
je potřeba dosažení minimálně 50 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 65 bodů a splnil
tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 7 tohoto zápisu).
Manažerka pro SCLLD proto navrhla výsledky věcného hodnocení schválit. Jiný návrh nebyl předložen
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP46/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že projekt města Meziboří, IČ: 00266086 s názvem „Obnova stromořadí a doprovodné zeleně
v ul. Májová a památných stromů Meziboří“ (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010254) získal
ve věcném hodnocení 65 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Do výzvy byl podán 1 projekt, který splnil podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného
hodnocení. Navrhuje se projekt doporučit ke schválení podpory jeho realizace. Byl vypracován zápis z jednání
VKMP (příloha č. 8 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento zápis bude sloužit jako podklad
pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
(dále také VVMP).
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP47/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje
Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt města Meziboří,
IČ: 00266086 s názvem „Obnova stromořadí a doprovodné zeleně v ul. Májová a památných
stromů Meziboří“ (reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010254) schválit k realizaci.
Ad 6)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 350/06_16_075/CLLD_16_01_151 s názvem
„Kvalitní školy pro všechny – II.“

a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
Manažerka pro SCLLD seznámila členy VKMP se souhrnnou dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou
„Kvalitní školy pro všechny – II.“.
Dokumentace k ukončené výzvě „Kvalitní školy pro všechny – II.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 9 tohoto zápisu);
• Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 10 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení – aktivita Infrastruktura základních škol (příloha č. 11 tohoto zápisu);
• Interní postupy pro programový rámec IROP (příloha č. 12 tohoto zápisu);
• Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 13 tohoto zápisu);
• Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita Infrastruktura základních škol (příloha č. 14 tohoto
zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny – II.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející se na hodnocení
projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Na začátku projednávání bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VKMP
se nepřihlásil, tzn. že nikdo z členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávané žádosti o podporu.
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 7. června 2019 a příjem žádostí byl ukončen dne
31. července 2019. Protože okruh žadatelů v území je specifický, nebyl pořádán seminář pro žadatele,
ale potencionální žadatelé byli osloveni řízeným e-mailem s nabídkou konzultace s projektovým manažerem.
V rámci této výzvy byla podána 1 žádost o podporu s těmito základními informacemi:
•
Modernizace školních dílen a skleníku v ZŠ Osek, žadatel: Základní škola Osek, okr. Teplice,
IČ: 49087011, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012138 (žádost o podporu vč. příloh byla členům
VKMP předána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí
1.508.303,61 Kč. Hlavním cílem projektu je modernizace školních dílen, příslušného skladu dílen, šatny
a skleníku za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích.
V rámci projektu dojde k pořízení IT vybavení, nábytku a učebních pomůcek. Součástí projektu je úprava
venkovního prostranství. Proběhne revitalizace travnatých ploch, zasazení okrasných dřevin, rostlin
a stromů. Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 15 tohoto zápisu).
Manažerka pro SCLLD předala slova předsedkyni VKMP L. Matějovicové. Členové VKMP obdrželi vytištěné
kontrolní listy pro věcné hodnocení žádosti. Na jejich základě a na základě příloh žádosti o podporu, které byly
součástí zaslané dokumentace k jednání, začala VKMP žádost o podporu hodnotit. Předsedkyně VKMP přečetla
každé kritérium, referenční dokument a upřesnila, na jaké straně, popř. ve které kapitole dokumentu, jsou
požadované informace uvedeny. U každého kritéria věcného hodnocení navrhla bodové hodnocení
včetně odůvodnění. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly údaje zaznamenány do kontrolního listu.
Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 50 bodů. Hodnocený projekt získal
ve věcném hodnocení 60 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 16 tohoto zápisu).
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Předsedkyně VKMP předala slovo manažerce pro SCLLD, která navrhla výsledky věcného hodnocení schválit.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP48/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že projekt Základní školy Osek, okres Teplice, IČ: 49087011 s názvem „Modernizace školních
dílen a skleníku v ZŠ Osek“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012138) získal ve věcném hodnocení
60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Do výzvy byl podán 1 projekt, který splnil podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného
hodnocení. Navrhuje se projekt doporučit ke schválení podpory jeho realizace. Byl vypracován zápis z jednání
VKMP (příloha č. 17 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento zápis bude sloužit jako podklad
pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany VVMP.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP49/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje
Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Základní školy Osek, okres
Teplice, IČ: 49087011 s názvem „Modernizace školních dílen a skleníku v ZŠ Osek“
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012138) schválit k realizaci.
Ad 7) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Termín dalšího jednání VKMP byl naplánován na 22. října 2019.
Ad 9) Závěr jednání
K. Fridrichová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 11,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: R. Nachtmann

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..
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Příloha č. 16
Příloha č. 17

Prezenční listina
Prezentace „Revitalizace sídelní zeleně – I.“
Text výzvy „Revitalizace sídelní zeleně – I.“
Informace a způsobu hodnocení a výběru projektů
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Obnova stromořadí a doprovodné
zeleně v ul. Májová a památných stromů Meziboří“
Kontrolní list věcného hodnocení externího hodnotitele/experta projektu „Obnova stromořadí
a doprovodné zeleně v ul. Májová a památných stromů Meziboří“
Kontrolní list věcného hodnocení VKMP projektu „Obnova stromořadí a doprovodné zeleně
v ul. Májová a památných stromů Meziboří“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Text výzvy „Kvalitní školy pro všechny – II.“
Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Kritéria věcného hodnocení – aktivita Infrastruktura základních škol
Interní postupy pro programový rámce IROP
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí
Kontrolní list věcného hodnocení – aktivita Infrastruktura základních škol
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Modernizace školních dílen
a skleníku v ZŠ Osek“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Modernizace školních dílen a skleníku v ZŠ Osek“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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