Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3/ 2019
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 20. března 2019
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Červenka, L. Matějovicová, R. Nachtmann
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
Hosté:
J. Lali, I. Palán – Centrum pro regionální rozvoj ČR, Územní odbor pro Ústecký kraj
Omluveni:
P. Havlík, P. Škanta
(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 9,00 hod. a uvedla, že povede jednání na základě pověření předsedkyně VKMP
L. Matějovicové. Přivítala všechny přítomné členy, omluvila nepřítomné a představila hosty z Centra
pro regionální rozvoj ČR, Územní odbor pro Ústecký kraj (dále také CRR), kteří přijeli na monitorovací
návštěvu, a jejichž úkolem je kontrola postupů MAS Naděje o.p.s. při hodnocení projektů z 5. výzvy MAS
Naděje o.p.s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP). 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 (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Ad 2) Schválení programu jednání dne 20. března 2019
Řídící jednání předložila návrh programu jednání VKMP dne 20. března 2019.
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 20. března 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. Hodnocení projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů podle návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
6. Diskuze, různé
7. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP12/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
dne 20. března 2019.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhována L. Matějovicová. 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. VKMP13A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Lucii Matějovicovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 20. března 2019.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP13B/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 20. března 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 5. března 2019. 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 5. března 2019 na vědomí. 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. VKMP14/2019: 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 5. března 2019.
Ad 5) Hodnocení projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
V úvodu manažerka pro SCLLD informovala členy VKMP, že lhůta pro ukončení fáze věcného hodnocení
projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny“ měla končit 15. března 2019. Z důvodu vytíženosti
kanceláře MAS Naděje o.p.s. (velké množství projektových žádostí v předchozích 2 výzvách) bylo
požádáno o možnost prodloužení termínu jednání VKMP o 6 pracovní dnů (odeslána oficiální depeše
v MS 2014+ na CRR a řídící orgán IROP).
Úvodní informace se týkaly základních informací o Strategii CLLD, obsahu programových rámců
a základních informací o programovém rámci IROP včetně členění na jednotlivá opatření. Během školení
byli členové VKMP seznámeni s dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou „Kvalitní školy
pro všechny“. V rámci výzvy jsou podporovány 3 aktivy:
a) Infrastruktura předškolního vzdělávání;
b) Infrastruktura základních škol;
c) Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Manažerka pro SCLLD popsala aktivity, cílové skupiny a jednotlivé procesy v rámci hodnocení a výběru
projektů. Detailní informace jsou uvedeny v prezentaci z jednání.
Dokumentace k ukončené výzvě „Kvalitní školy pro všechny“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 3 tohoto zápisu);
• Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 4 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura předškolní vzdělávání (příloha č. 5 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura základních škol (příloha č. 6 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
(příloha č. 7 tohoto zápisu);
• Interní postupy pro programový rámec IROP (příloha č. 8 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení
projektů ve výzvě „Kvalitní školy pro všechny“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející se
na hodnocení projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů podle návrhu nezávislého hodnotitele
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 projednávaným žádostem o podporu.
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 12. října 2018 a příjem žádostí byl ukončen
dne 31. prosince 2018. Seminář pro žadatele se konal 8. listopadu 2018. V rámci této výzvy byly podány
celkem 3 projekty:
• Základní škola Obrnice, okres Most, p.o., IČ: 70982236, projekt s názvem „Modernizace vybavení
tří učeben na ZŠ Obrnice“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695 (žádost o podporu vč. příloh
byla členům VKMP předána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé
výdaje (dále také CZV) činí 1.845.768,18 Kč. Hlavním zaměřením projektu je modernizace vybavení
(ICT technika) v malé PC učebně, ve velké PC učebně (nábytek, ICT technika) a jazykové učebně
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(nábytek, ICT technika). V projektu je také obsaženo pořízení schodolezu, vybudování
bezbariérového WC a úpravy zeleně v okolí školy. Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti (příloha č. 9 tohoto zápisu). Kanceláří MAS Naděje o.p.s. byly členům VKMP předány
také kontrolní listy věcného hodnocení sloužící jako pracovní materiál pro členy VKMP (uveřejněno
zároveň na webových stránkách). Dle podpůrného hodnocení projekt splnil minimální bodovou
hranici pro schválení finanční podpory (50 bodů). Členové VKMP po krátké diskuzi ztotožnili
s výsledky, že projekt ZŠ Obrnice získal dostatečný počet bodů, tj. 65 bodů, pro získání podpory
a splnil tak podmínky věcného hodnocení. Z tohoto důvodu bude doporučen k podpoře. Byl
podepsán finální kontrolní list věcného hodnocení (příloha č. 10 tohoto zápisu).
• Město Osek, IČ: 00266558, projekt s názvem „Rekonstrukce skleníku a dílen ZŠ Nelsonská“,
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010696 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP předána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), CZV činí 2.000.000,00 Kč. Cílem projektu jsou
stavební úpravy stávajícího pavilonu ZŠ Osek v ulici Nelsonská, kde se nachází dílny a skleník,
které využívají v rámci výuky žáci I. stupně ZŠ. Součástí projektu bude také úprava venkovního
prostranství. Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 11 tohoto
zápisu). Kanceláří MAS Naděje o.p.s. byly členům VKMP předány také kontrolní listy věcného
hodnocení sloužící jako pracovní materiál pro členy VKMP (uveřejněno na webových stránkách).
Dle podpůrného hodnocení projekt splnil minimální bodovou hranici pro schválení finanční podpory
(50 bodů). Členové VKMP po krátké diskuzi ztotožnili s výsledky, že projekt města Osek získal
dostatečný počet bodů, tj. 65 bodů, pro získání podpory a splnil tak podmínky věcného hodnocení.
Z tohoto důvodu bude doporučen k podpoře. Byl podepsán finální kontrolní list věcného hodnocení
(příloha č. 12 tohoto zápisu).
• Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice, IČ: 70880077, projekt
s názvem „Školní dílny na Sochorce“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010775 (žádost
o podporu vč. příloh byla členům VKMP předána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu),
CZV činí 1.997.000,00 Kč. Projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci stávajících, hygienicky
nevyhovujících suterénních prostor pro školní dílny na ZŠ A. Sochora v Duchcově. V rámci hodnocení
přijatelnosti a formálních náležitostí byl projekt vrácen k doplnění vzhledem k chybějící Studii
proveditelnosti (příloha č. 13 tohoto zápisu). Dne 14. února 2019 byla žádost o podporu stažena
žadatelem, tím pádem ukončena její administrace.
Jiný návrh nebyl předložen, nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP15A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
se ztotožňuje s výsledky podpůrného pracovního materiálu věcného hodnocení
a konstatuje, že projekt Základní školy Obrnice, okres Most, příspěvková organizace,
IČ: 70982236 s názvem „Modernizace vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695) získal ve věcném hodnocení 65 bodů
a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP15B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
se ztotožňuje s výsledky podpůrného pracovního materiálu věcného hodnocení
a konstatuje, že projekt města Osek, IČ: 00266558 s názvem „Rekonstrukce skleníku
a dílen ZŠ Nelsonská“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010696) získal ve věcném
hodnocení 65 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Do výzvy byly podány 3 projekty, z čehož 2 projekty splnily podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních
náležitostí a věcného hodnocení. 1 projekt byl žadatelem o podporu stažen. Oba projekty získaly
ve věcném hodnocení stejný počet bodů, rozhodujícím je tedy datum a čas podání žádosti o podporu.
Navrhuje se projekty doporučit ke schválení podpory jejich realizace. Byl vypracován zápis z jednání
VKMP obsahující seznam projektů (příloha č. 14 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP,
který bude sloužit jako podklad pro závěrečný výběr projektů k realizaci ze strany Výkonného výboru
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný
návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16A/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Základní
školy Obrnice, okres Most, příspěvková organizace, IČ: 70982236 s názvem „Modernizace
vybavení tří učeben na ZŠ Obrnice“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010695) schválit
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16B/2019: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt města Osek,
IČ: 00266558
s názvem
„Rekonstrukce
skleníku
a
dílen
ZŠ
Nelsonská“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010696) schválit k realizaci.
Ad 6) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Ad 7) Závěr jednání
K. Fridrichová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 10,00 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřila: L. Matějovicová

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5
6
7

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

8
9
10
11
12
13

č.
č.
č.
č.
č.
č.

Příloha č. 14

Prezenční listina
Prezentace
Text výzvy „Kvalitní školy pro všechny“
Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura předškolní vzdělávání
Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura základních škol
Kritéria věcného hodnocení – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
Interní postupy pro programový rámec IROP
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti – ZŠ Obrnice
Kontrolní list věcného hodnocení – ZŠ Obrnice
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti – město Osek
Kontrolní list věcného hodnocení – město Osek
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti – ZŠ A. Sochora
Duchcov
Zápis z jednání výběrové komise obsahující seznam projektů

-4-

