Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 2 / 2020
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 23. června 2020
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka (v z. Martina Filipíková), J. Macháček, B. Valvoda
M. Filipíková, T. Harant
Omluvení:
P. Pillár, M. Sklenka
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Na základě dohody s předsedou Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také
VVMP) Petrem Pillárem, zahájil jednání B. Valvoda v 15,00 hod., přivítal všechny přítomné členy, omluvil
nepřítomné a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. Protože dne
5. června 2020 skončil mandát ve VVMP Oblastní charitě Most, zastoupené S. Nikolovou, je v současné
době složení VVMP pětičlenné. Nový člen bude zvolen na nejbližším zasedání Valné hromady Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto
zápisu) přítomen dostatečný počet členů VVMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin
nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat 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. Dále předsedající konstatoval,
že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům VVMP zaslány kanceláří
MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 23. června 2020
Předsedající jednání předložil návrh na změnu programu jednání dne 23. června 2020, spočívající
v přidání dvou bodů. První bod se týká zrušení usnesení souvisejících s procesy výběru projektů ve výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center –
provoz – III.“ – OPZ. Druhým bodem je schválení výzvy „MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření
pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“. Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 23. června 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Kontrola usnesení z hlasování per rollam Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Zrušení
usnesení
souvisejících
s procesy
výběru
projektů
ve
výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center –
provoz – III.“ – OPZ
7. Přehled partnerské základny MAS Naděje o.p.s.
8. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
9. Schválení výzvy „MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti
– V.“
10. Výběr projektů ve výzvě č. 123/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – investice – III.“
11. Výběr projektů ve výzvě č. 127/05_18_128/CLLD_16_01_151 s názvem „Revitalizace sídelní zeleně
– II.“
12. Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 s názvem „Žádosti o podporu v rámci
operace 19.2.1 – III.“ – PRV
13. Výběr projektů ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – provoz – III.“
14. Diskuze, různé
15. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení č. VVMP25/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání dne 23. června 2020.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován J. Macháček. Zapisovatelkou
se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá T. Harant.
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. VVMP26A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Jiřího Macháčka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVM26B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 23. června 2020.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Tomáš Harant.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
B. Valvoda zrekapituloval všechna usnesení VVMP ze dne 12. února 2020 a konstatoval, že z usnesení
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP27/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 12. února 2020.
Ad 5) Kontrola plnění usnesení z hlasování per rollam Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s.
Dále B. Valvoda zrekapituloval všechna hlasování per rollam, která proběhla od posledního jednání VVMP
dne 12. února 2020. Jednalo se o hlasování vyhlášené dne 25. února 2020 (příloha č. 2 tohoto zápisu),
dne 25. března 2020 (příloha č. 3 tohoto zápisu), dne 9. dubna 2020 (příloha č. 4 tohoto zápisu), dne
22. dubna 2020 (příloha č. 5 tohoto zápisu), 13. května 2020 (příloha č. 6 tohoto zápisu) a 29. května
2020 (příloha č. 7 tohoto zápisu). Z usnesení nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání
informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení z hlasování per rollam 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. VVMP28/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z hlasování per rollam Výkonného
výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. Hlasování per rollam budou přiložena
k zápisu z jednání dne 23. června 2020.
Ad 6) Zrušení
usnesení
souvisejících
s procesy
výběru
projektů
ve
výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – provoz – III.“ – OPZ
T. Harant informoval členy VVMP, že MAS Naděje o.p.s. byla Řídícím orgánem OPZ (dále také ŘO OPZ) v rámci
závěrečného ověření způsobilosti ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ upozorněna na nesprávný postup ve 2. fázi hodnocení,
tedy věcném hodnocení, které proběhlo při jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
(dále také VKMP) dne 4. března 2020. Tohoto jednání a bodu, ve kterém probíhalo věcné hodnocení,
se zúčastnila L. Matějovicová., která je u projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026 statutárním
zástupcem žadatele a byla tak ve střetu zájmů, což v souladu s bodem č. 10 Etického kodexu, kteří členové
-2-

VKMP podepisují před zahájením věcného hodnocení, neprodleně oznámila, při jednání se u bodu věcného
hodnocení zdržela hlasování a do procesu hodnocení nijak nezasahovala. ŘO OPZ ale tento postup označil
jako nesprávný a dne 2. června 2020 vyzval MAS Naděje o.p.s. k provedení nového hodnocení projektů
přijatých do této výzvy (příloha č. 8 tohoto zápisu). Navrhuje se proto VVMP zrušit usnesení

č. VVMP19/2020 a VVMP20/2020, týkající se schválení projektů Obrnického centra sociálních služeb,
p.o. a Oblastní charity k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyla vznesena žádná připomínky,
přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP29/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší
vlastní usnesení č. VVMP19/2020 a VVMP20/2020 ze dne 24. dubna 2020.

Ad 7) Přehled partnerské základny
T. Harant konstatoval, že ke dni 31. května 2020 ukončila partnerství v MAS Naděje o.p.s.
O. Syrovátková, IČ: 69525137 na vlastní žádost a dále ke dni 30. června 2020 ukončil partnerství
P. Hanky, IČ: 15141870 z důvodu přesunutí podnikatelských aktivit mimo území MAS Naděje o.p.s.
Ke dni 1. července 2020 tak bude evidováno celkem 29 partnerů (příloha č. 9 tohoto zápisu).
S odchodem partnerů, kteří byli zařazeni do soukromého sektoru, vzniká problém s poměry partnerské
základny ve veřejném a soukromém sektoru, kdy veřejný sektor má zastoupení více jak 49 %. Bude
proto nutné oslovit nové partnery, především ze soukromého sektoru.
Navrhuje se vzít informaci o přehledu partnerské základny 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. VVMP30A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Olgy Syrovátkové, IČ: 69525137 ke dni 31. května 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení partnerství Pavla Hanky, IČ: 15141870 ke dni 30. června 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP30C/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí stav partnerské základny MAS Naděje o.p.s. ke dni 23. června 2020.
Ad 8) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažer pro SCLLD informoval o výzvách, vyhlášených ke konci roku 2019 (příloh č. 10 tohoto zápisu)
a v roce 2020 (příloha č. 11 tohoto zápisu) a o jednotlivých procesech v rámci administraci u těchto
výzev:
•
„Podpora sociálního podnikání – investice – III.“ – žádost o podporu s názvem „Rozšíření podniku
Videologic s.r.o. o činnost sociálního podniku“, žadatel Videologic s.r.o., IČ: 22773592, projekt
splnil podmínky věcného hodnocení a výběr projektů je předmětem dnešního jednání.
•
„Revitalizace sídelní zeleně – II.“ – byly podány dvě žádosti o podporu s názvem „Revitalizace
sídelní zelně vybraných lokalit v obci Patokryje“, žadatel obec Patokryje, IČ: 00266124 a žádost
s názvem „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť“, žadatel obec Lahošť, IČ: 00266426;
obě žádosti splnily podmínky věcného hodnocení a výběr projektů je předmětem dnešního jednání.
•
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ – do výzvy byly podány dvě žádosti
o podporu s názvem „Společnou cestou“, žadatel Oblastní charita Most, IČ: 70828920 a žádost
s názvem „Spolu v ulicích“, žadatel Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413;
na základě upozornění z ŘO OPZ muselo proběhnout opakované hodnocení projektů, obě žádosti
prošly opakovaným věcným hodnocením a výběr projektů je předmětem dnešního jednání.
•
„Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1“ – do výzvy bylo podáno devět žádostí o podporu
(viz bod č. 12), výběr projektů je předmětem dnešního jednání.
•
„Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IV.“ – do výzvy byly podány dvě žádosti
o podporu k projektu s názvem „Oprava chodníku v ul. Na Vypichu – II. etapa“, žadatel obec
Lahošť, IČ: 00266426 a žádost o podporu k projektu s názvem „Rekonstrukce chodníku na v obci
Mariánské Radčice“, žadatel obec Mariánské Radčice, IČ: 00266078; žádosti v současné době
prochází hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti.
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•

„Kvalitní školy pro všechny – IV.“ – do výzvy byly podány dvě žádosti o podporu k projektu

s názvem „Modernizace odborných učeben na 1. a 2. stupni v ZŠ Osek, žadatel ZŠ Osek, okres
Teplice, IČ: 49087011 a žádost o podporu k projektu s názvem „ZŠ Braňany – PC učebna
a bezbariérové toalety“, žadatel obec Braňany, IČ: 00265845; žádosti v současné době prochází
hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti.
Další plánované výzvy v roce 2020:
• „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“ – na základě rozhodnutí ŘO OPZ bylo
MAS umožněno vyhlásit výzvu zacílenou pouze na navazující projekty již podpořených dětských
skupin tak, aby bylo zajištěno plynulé financování až do 31. prosince 2022. Výzva bude vyhlášena
30. června 2020, příjem žádostí bude probíhat do 31. července 2020.
• „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV. – článek 20“ – výzva se připravuje k vyhlášení,
předpokládané vyhlášení výzvy je srpen 2020, předpokládané ukončení příjmu žádostí v polovině září
2020; předložení žádostí na ŘO ZSIF musí proběhnout do konce října 2020.
• „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“ – výzva se připravuje k vyhlášení,
předpokládané vyhlášení výzvy je srpen 2020. Na základě zjišťování absorpční kapacity v území by
byl zájem o vybudování komunitního centra v Obrnicích. Vyhlášení výzvy bude předcházet změna
Strategie CLLD spočívající v přesunu finanční alokace z opatření „Bezpečně autem, na kole, pěšky
i veřejnou dopravou“ do opatření „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“
• „Podpora sociálního podnikání – investice – IV.“ – výzva se připravuje k vyhlášení, předpokládané
vyhlášení výzvy je srpen 2020. Na základě zjišťování absorpční kapacity v území byl zjištěn zájem
o vybudování zázemí pro sociální podnik TenNet family s.r.o.
• „Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – III.“ – na základě zjišťování absorpční kapacity v území
bude výzva pravděpodobně ještě jednou vyhlášena.
Navrhuje se přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. vzít 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. VVMP31/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.
Ad 9) Schválení výzvy „MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální
zaměstnanosti – V.“
Dne 17. června 2020 rozhodl Řídící orgán OPZ, že umožní MAS vyhlásit výzvu zacílenou pouze
na navazující projekty již podpořených dětských skupin v rámci MAS, tak aby bylo zajištěno plynulé
financování do 31. prosince 2022. Výzvu připravuje manažer pro SCLLD a podklady pro její vyhlášení
budou zaslána na ŘO tak, aby výzva byla vyhlášena nejpozději 30. června 2020.
a) Návrh obsahu výzvy – OPZ – „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.
(příloha č. 12 tohoto zápisu). Jedinou podporovanou aktivitou je zajištění provozu stávající,
ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována
mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné
školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních
a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.
Oprávněnými žadateli mohou být pouze stávající příjemci podpory z předchozí výzvy MAS, kteří
využívají podporu na zajištění provozu dětské skupiny.
• Způsob financování:
ex ante/ex post
• Min. výše způsobilých výdajů:
400.000,00 Kč
• Max. výše způsobilých výdajů:
2.366.308,00 Kč
• Výše podpory:
100 %

b) Návrh finanční alokace na výzvu

Dle pokynů ŘO OPZ je alokaci výzvy MAS je nutné odvodit z již realizovaného projektu, případně
po domluvě se žadatelem/příjemcem, tak aby částka odpovídala cca průměrným měsíčním nákladům
adekvátně k délce realizace projektu. Finanční alokace na výzvu tak byla stanovena na základě
konzultace s již podpořenou dětskou skupinou a činí celkem 2.366.308,00 Kč. Dle z pokynů ŘO OPZ
vyplývá, že v případě nemožnosti pokrytí potřebné částky alokace z volných prostředků rezervované
alokace SCLLD, bude následně zadministrována změna SCLLD v souvislosti s jejím navýšením. Tuto
změnu bude možné podat na základě výzvy ŘO OPZ, která proběhne po vyhlášení výzvy MAS.
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c) Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Obsahem dokumentu (příloha č. 13 tohoto zápisu) je zejména popis procesního postupu
při administraci výzev ze strany kanceláře MAS, VKMP jakožto výběrového orgánu a VVMP jakožto
rozhodovacího orgánu. Dokument specifikuje pravidla pro kontrolu formálních náležitostí
a přijatelnosti, stejně jako kritéria pro věcné hodnocení a výběr projektů. Popisuje komunikační
procesy např. při přezkumech hodnocení kanceláře MAS, nebo při přezkumech hodnocení
výběrového a rozhodovacího orgánu MAS.
Členům VVMP se navrhuje schválit znění výzvy, včetně doprovodné dokumentace a zmocnit manažera
pro SCLLD k zapracování případných připomínek ŘO OPZ do výzvy MAS. 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. VVMP32A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy „MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální
zaměstnanosti – V.“
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci na výzvu „MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření
pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“ ve výši 2.366.308,00 Kč
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32C/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy
„MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32D/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
zmocňuje manažera pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci k výzvě
„MAS Naděje o.p.s. – OPZ – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“,
které vzejdou z připomínek řídícího orgánu OPZ.
Ad 10) Výběr projektů ve výzvě č. 123/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálního podnikání – investice – III.“
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že před zasláním pozvánky a podkladů na jednáním VVMP
byl telefonicky ověřen možný střet zájmů u členů VVMP, kteří se zúčastní jednání a výběru projektů.
Žádný z členů VVMP, kteří jsou přítomní na jednání, není ve střetu zájmu k projednávaným projektům.
Ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice – III.“ byla podána jedna žádost o podporu:
• „Rozšíření podniku Videologic s.r.o. o činnost sociálního podniku“, (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0013262), žadatel Videlologic s.r.o., IČ: 22773592, celkové způsobilé
výdaje činí 398.528,93 Kč (detail projektu je přílohou č. 14 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 15 tohoto zápisu), věcným
hodnocením (příloha č. 16 tohoto zápisu), kde získal 85 bodů a byl VKMP doporučen VVMP
ke schválení k realizaci (příloha č. 17 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána
e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt společnosti Videologic s.r.o. s názvem „Rozšíření podniku Videologic s.r.o.
o činnost sociálního podniku“ schválit k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP33/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0013262
společnosti Videologic s.r.o., IČ: 22773592, s názvem „Rozšíření podniku Videologic s.r.o.
o činnost sociálního podniku“ k realizaci.
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Ad 11) Výběr projektů ve výzvě č. 127/05_18_128/CLLD_16_01_151 s názvem
„Revitalizace sídelní zeleně II.“
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že také u této výzvy byl před zasláním pozvánky a podkladů
na jednáním VVMP telefonicky ověřen možný střet zájmů u členů VVMP, kteří se zúčastní jednání
a výběru projektů. Žádný z členů VVMP, kteří jsou přítomní na jednání, není ve střetu zájmu
k projednávaným projektům.
Ve výzvě „Revitalizace sídelní zeleně – II.“ byly podány dvě žádosti o podporu:
• „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obci Patokryje“, (reg. č. projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011364), žadatel obec Patokryje, IČ: 00266124, celkové způsobilé
výdaje činí 672.712,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 18 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 19 tohoto zápisu), hodnocením
experta (příloha č. 20 tohoto zápisu) a věcným hodnocením (příloha č. 21 tohoto zápisu), kde získal
100 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 22 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Revitalizace
zeleně
v parku
Švermova
ulice
Lahošť“,
(reg.
č.
projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011365) žadatel obec Lahošť, IČ: 00266426, celkové způsobilé výdaje
činí 1.621.953,70 Kč (detail projektu je přílohou č. 23 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 24 tohoto zápisu), hodnocením
experta (příloha č. 25 tohoto zápisu) a věcným hodnocením (příloha č. 26 tohoto zápisu), kde získal
90 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 22 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt obce Patokryje s názvem „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obci
Patokryje“ a projekt obce Lahošť s názvem „Revitalizace zelně v parku Švermova ulice Lahošť“ schválit
k realizaci. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP34A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011364 obce
Patokryje, IČ: 00266124, s názvem „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obci
Patokryje“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP34B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011365 obce
Lahošť, IČ: 00266426, s názvem „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť“
k realizaci.
Ad 12) Výběr projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 s názvem „Žádosti
o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“ – PRV
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že také u této výzvy byl před zasláním pozvánky a podkladů
na jednáním VVMP telefonicky ověřen možný střet zájmů u členů VVMP, kteří se zúčastní jednání
a výběru projektů. Žádný z členů VVMP, kteří jsou přítomní na jednání, není ve střetu zájmu
k projednávaným projektům.
Ve výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“ bylo podáno devět žádostí o podporu.
U jedné žádosti však žadatel – společnost Obora Červený Hrádek s.r.o., projekt s názvem „Investice
do RV – Obora Červená Hrádek s.r.o.“ (reg. č. projektu 2020-153-003-001-013), podal dne 15. dubna
2020 žádost o ukončení administrace svého projektu. Na základě tohoto podnětu ze strany žadatele
byla administrace žádosti ukončena.
• „Hrabačka na píci“, (reg. č. projektu 2020-153-003-001-011) žadatel Jitka Slámová, IČ: 04456513,
celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí 250.000,00 Kč (detail projektu je přílohou
č. 27 tohoto zápis). Projekt prošel kontrolou administrativní kontroly (příloha č. 28 tohoto zápisu),
kontroly příloh (kontrola č. 29 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 30 tohoto zápisu)
s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením (příloha č. 31 tohoto zápisu), kde získal 105 bodů a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 32 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
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• „Farma Obrnice – vybudování oplocení“, (reg. č. projektu 2020-153-003-001-012) žadatel
Bc. Zdeněk Záruba, IČ: 46756141, celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí
586.850,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 33 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
administrativní kontroly (příloha č. 34 tohoto zápisu), kontroly příloh (kontrola č. 35 tohoto zápisu),
kontrolou přijatelnosti (příloha č. 36 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením
(příloha č. 37 tohoto zápisu), kde získal 88 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci
(příloha č. 32 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad
k jednání.
• „Dovybavení provozu Vysoké Březno“, (reg. č. projektu 2020-153-003-001-022), žadatel Obora
Červený hrádek, s.r.o., IČ: 28680219, celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí
470.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 38 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
administrativní kontroly (příloha č. 39 tohoto zápisu), kontroly příloh (kontrola č. 40 tohoto zápisu),
kontrolou přijatelnosti (příloha č. 41 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením
(příloha č. 42 tohoto zápisu), kde získal 78 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke chválení k realizaci
(příloha č. 32 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad
k jednání.
• „Nákup strojního vybavení 2020“, (reg. č. projektu 2020-153-003-001-018) žadatel David
Kratochvíl, IČ: 68281161, celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí 490.000,00 Kč
(detail projektu je přílohou č. 43 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou administrativní kontroly
(příloha č. 44 tohoto zápisu), kontroly příloh (kontrola č. 45 tohoto zápisu), kontrolou přijatelnosti
(příloha č. 46 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením (příloha č. 47 tohoto
zápisu), kde získal 70 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 32 tohoto
zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Nákup užitkového vozidla“, (reg. č. projektu 2020-153-003-003-020), žadatel Michal Sklenka,
IČ: 42138892, celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí 500.000,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 48 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou administrativní kontroly (příloha
č. 49 tohoto zápisu), kontroly příloh (kontrola č. 50 tohoto zápisu), kontrolou přijatelnosti (příloha
č. 51 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením (příloha č. 52 tohoto zápisu), kde
získal 60 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 32 tohoto zápisu).
Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“, (reg. č. projektu 2020-153-003-003-017),
žadatel Videobydlení s.r.o., IČ: 04485912, celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, činí
1.900.000,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 53 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou
administrativní kontroly (příloha č. 54 tohoto zápisu), kontroly příloh (kontrola č. 55 tohoto zápisu),
kontrolou přijatelnosti (příloha č. 56 tohoto zápisu) s výsledkem SPLNĚNO, věcným hodnocením
(příloha č. 57 tohoto zápisu), kde získal 50 bodů a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci
(příloha č. 32 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad
k jednání.
Členům VVMP se navrhuje projekty:
•
„Hrabačka na píci“
•
„Farma Obrnice – vybudování oplocení“
•
„Dovybavení provozu Vysoké Březno“
•
„Nákup strojního vybavení 2020“
•
„Nákup užitkového vybavení“
•
„Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
schválit k realizaci.
Projekt „Montovaná plachtová hala pro uskladnění objemných krmiv“ (reg. č. projektu 2020-153-003001-019), žadatel Michal Sklenka, IČ: 42138892 a projekt „Pořízení teleskopického nakladače“ (reg.
č. projektu 2020-153-003-001-021), žadatel EQUI Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ: 44564520 nesplnily
podmínky věcného hodnocení a nebyly VKMP doporučeny VVMP ke schválení k realizaci. VVMP
se navrhuje vzít informaci na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy, ani nebyly vzneseny žádné
připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-011 Jitky Slámové,
IČ: 04456513, s názvem „Hrabačka na píci“ k realizaci.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-012 Bc. Zdeňka Záruby,
IČ: 46756141, s názvem „Farma Obrnice – vybudování oplocení“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35C/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-022 společnosti Obora
Červený Hrádek, s.r.o., IČ: 28680219, s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35D/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-018 Davida Kratochvíla,
IČ: 68281161, s názvem „Nákup strojního vybavení 2020“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35E/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-020 Michala Sklenky,
IČ: 42138892, s názvem „Nákup užitkového vozidla“ k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35F/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. 2020-153-003-001-017 společnosti
Videobydlení s.r.o., IČ: 04485912, s názvem „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35G/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem
„Montovaná plachtová hala pro uskladnění objemných krmiv“, reg. č. 2020-153-003-001019 z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP35H/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu společnosti EQUI Bořeň – Svinčice s.r.o.,
IČ: 44564520 s názvem „Pořízení teleskopického nakladače“, reg. č. 2020-153-003-001021 z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení.
Ad 13) Výběr projektů ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“
T. Harant informoval členy VVMP, že MAS Naděje o.p.s. byla Řídícím orgánem OPZ (dále také ŘO OPZ)
upozorněna, že při jednání VKMP dne 4. března 2020 byla při výběru projektů přítomna paní
L. Matějovicová, která je u projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026 statutárním zástupcem
žadatele. Osoba, která je ve střetu zájmů, nemůže zasahovat do výběru projektu a ze zápisu z jednání
nebylo dle ŘO zřejmé, že se paní Matějovicová, jako osoba ve střetu zájmů, neúčastnila hlasování
a rozpravy (diskuze v rámci jednání orgánu) k výběru projektů v této výzvě. Proto byla VKMP Řídícím
orgánem dne 2. června 2020 vyzvána k tomu, aby znovu provedla celý hodnotící proces projektů v této
výzvě. Opakované věcné hodnocení projektů proběhlo na jednání VKMP dne 18. června 2020.
Manažer pro SCLLD informoval členy VVMP, že také u této výzvy byl před zasláním pozvánky a podkladů
na jednáním VVMP telefonicky ověřen možný střet zájmů u členů VVMP, kteří se zúčastní jednání
a výběru projektů.
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Žádný z členů VVMP, kteří jsou přítomní na jednání, není ve střetu zájmu k projednávaným projektům.
Ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ byly podány dvě žádosti
o podporu:
• „Spolu v ulicích“ (reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026), kterou podalo Obrnické
centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, celkové způsobilé výdaje činí 3.671.225,00 Kč (detail
projektu je přílohou č. 58 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 59 tohoto zápisu), nezávislým expertním hodnocením (příloha č. 60
tohoto zápisu, věcným hodnocením (příloha č. 61 tohoto zápisu), kde získal 93,5 bodu a byl VKMP
doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 62 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
• „Společnou cestou“ – (reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016016), kterou podala
Oblastní charita Most, IČ: 70828920, celkové způsobilé výdaje činí 4.712.450,00 Kč (detail projektu
je přílohou č. 63 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti
s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 64 tohoto zápisu), nezávislým expertním hodnocením (příloha č. 65
tohoto zápisu, věcným hodnocením (příloha č. 66 tohoto zápisu), kde získal 90 bodů a byl VKMP
doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 62 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
VVMP se navrhuje projekt Obrnického centra sociálních služeb, p.o. s názvem „Spolu v ulicích“ schválit
k realizaci. Protože zbylá alokace nestačí na podporu obou žádostí, navrhuje se VVMP zařadit projekt
Oblastní charity Most s názvem „Společnou cestou“, který obdržel nižší bodové hodnocení, do zásobníku
projektů. Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP36A/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026
Obrnického centra sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, s názvem „Spolu v ulicích“
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP36B/2020: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
18. června 2020 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016016 Oblastní
charity Most, IČ: 70828920, s názvem „Společnou cestou“ k realizaci. Projekt se zařazuje
do zásobníku projektů.
Ad 14) Diskuse, různé
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 15) Závěr jednání
B. Valvoda poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 16,30 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Macháček

…………………………………..

T. Harant

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Prezenční listina
Hlasování per rollam vyhlášené dne 25. února 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 25. března 2020
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Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

4
5
6
7
8

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

9
10
11
12
13
14
15

Příloha č. 16
Příloha č. 17
Příloha č. 18
Příloha č. 19
Příloha č. 20
Příloha č. 21
Příloha č. 22
Příloha č. 23
Příloha č. 24
Příloha č. 25
Příloha č. 26
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

27
28
29
30
31
32
33
34

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Hlasování per rollam vyhlášené dne 9. dubna 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 22. dubna 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 13. května 2020
Hlasování per rollam vyhlášené dne 29. května 2020
Výzva Řídícího orgánu OPZ k opakovanému hodnocení projektů ve výzvě Podpora sociálních
služeb a komunitních center – provoz – III.“
Přehled partnerské základny ke dni 1. července 2020
Přehled výzev 2019
Přehled výzev 2020
Text Výzvy „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V.“
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Detail projektu „Rozšíření podniku Videologic s.r.o. o činnost sociálního podniku“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Rozšíření podniku
Videologic s.r.o. o činnosti sociálního podniku“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rozšíření podniku Videologic s.r.o. o činnosti
sociálního podniku“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obci Patokryje“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Revitalizace sídelní zeleně
vybraných lokalit v obci Patokryje“
Expertní hodnocení projektu „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v obci
Patokryje“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit
v obci Patokryje“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Revitalizace zeleně v parku
Švermova ulice Lahošť“
Expertní hodnocení projektu „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice Lahošť“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Revitalizace zeleně v parku Švermova ulice
Lahošť“
Detail projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Hrabačka na píci“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Farma Obrnice – vybudování
oplocení“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list věcného hodnocení „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Detail projektu „Dovybavení projektu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Dovybavení projektu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Dovybavení projektu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Dovybavení projektu Vysoké Březno“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Dovybavení projektu Vysoké Březno“
Detail projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Detail projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup užitkového vozidla“
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Příloha č. 53
Příloha č. 54
Příloha č. 55
Příloha č. 56
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Detail projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních
procesů“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních
procesů“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
Detail projektu „Spolu v ulicích“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Spolu v ulicích“
Hodnocení nezávislého experta
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Spolu v ulicích“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Detail projektu „Společnou cestou“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Společnou cestou“
Hodnocení nezávislého experta
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Společnou cestou“
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