Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 1 / 2022
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 21. března 2022
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Červenka, P. Fišer, L. Matějovicová, R. Nachtmann, J. Veverka
M. Filipíková, T. Harant

(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájil T. Harant
v 9,00 hod. a uvedl, že povede jednání společně s členkou VKMP L. Matějovicovou. Dále přítomným členům
VKMP přestavil nového člena VKMP – Petra Fišera, který ve VKMP zastupuje partnera Českojiřetínský spolek
– spolek pro oživení Krušnohoří (soukromý sektor, zájmová skupina „Organizace zaměřené na volnočasové
aktivity nebo veřejný zájem“). Členem VKMP byl zvolen hlasováním per rollam ze dne 3. prosince 2021 místo
Petra Havlíka. Konstatoval, 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. Všechny podklady k jednání byly členům VKMP zaslány v předstihu na jejich e-mailové
adresy.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 21. března 2022
Řídící jednání předložil návrh na změnu programu jednání – posunutí bodu č. 7 – Věcné hodnocení projektů
ve výzvě č. 376/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center –
investice – III.“ na konec jednání. Dále pak doplnění nového bodu – Změna bodování žádosti o podporu
č. CZ06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014244 ve výzvě IROP č. 438/06_16_038/CLLD_16_01_15. Důvodem byla
změna v realizaci projektu, kdy žadatel nerealizoval jedno z doprovodných opatření, za které mu byly v rámci
věcného hodnocení MAS uděleny body. Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 21. března 2022
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. Volba předsedy Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 149/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálního
podnikání – investice – V.“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
7. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 2022/1 „Podpora komunitního života na venkově 2021“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
8. Změna bodování žádosti o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014244 ve výzvě IROP
č. 438/06_16_038/CLLD_16_01_151
9. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 376/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních
služeb a komunitních center – investice – III.“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
10. Diskuze, různé
11. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o upraveném návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP1/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
upravený program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
dne 21. března 2022.
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Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhován J. Veverka. 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: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP2A/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Jakuba
Veverku ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. března 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP2B/2022: 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 21. března 2022.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Tomáš Harant.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
T. Harant zrekapituloval všechna usnesení z jednání dne 11. listopadu 2021 a konstatoval, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení z jednání VKMP na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP3/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD o kontrole plnění usnesení Výběrové komise
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 11. listopadu 2021.
Ad 5) Volba předsedy Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Při hlasování Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s., které bylo vyhlášeno dne 3. prosince
2021. byli opakovaně nebo nově zvoleni členové VKMP s účinností od 8. prosince 2021 na další jednoleté
funkční období. Místo P. Havlíka, který již dále ve funkci člena VKMP pokračovat nechtěl, byl zvolen členem
VKMP Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří zastoupený Petrem Fišerem. Dle aktuálního
znění Statutu MAS Naděje o.p.s. volí VKMP ze svého středu předsedu VKMP. Na základě dosavadních
zkušeností s prací předsedkyně VKMP se navrhuje znovu zvolit do funkce předsedy VKMP Obrnické centrum
sociálních služeb, p.o. zastoupené L. Matějovicovou. Manažer pro SCLLD vyzval přítomné k jiným návrhům
nebo připomínkám.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (L. Matějovicová)
Usnesení č. VKMP4/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. zastoupené Lucií Matějovicovou předsedou Výběrové
komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Ad 6)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 149/06_16_074/CLLD_16_01_151 s názvem
„Podpora sociálního podnikání – investice – V.“
Dle předběžného šetření o střetu zájmů, které bylo provedeno e-mailem, bylo zjištěno, že nikdo z přítomných
členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávanému projektu.
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
Na úvod seznámil T. Harant členy VKMP se souhrnnou dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou
„Podpora sociálního podnikání – investice – V.“. Detailní informace o výzvě byly členům VKMP v předstihu
zaslány e-mailem jako podklad k jednání. Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálního podnikání –
investice – V.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 2 tohoto zápisu)
• Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 3 tohoto zápisu)
• Kritéria věcného hodnocení (příloha č. 4 tohoto zápisu)
• Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 5 tohoto zápisu)
• Kontrolní list věcného hodnocení (příloha č. 6 tohoto zápisu)
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice – V.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
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se na hodnocení projektů obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 14. října 2021, příjem žádostí byl ukončen
dne 22. listopadu 2021. Webinář pro žadatele se uskutečnil dne 3. listopadu 2021. V rámci výzvy byla podána
jedná žádost o podporu s těmito základními informacemi:
•

TenNet family s.r.o., IČ: 08656177, projekt s názvem „Stavba chráněné dílny v Havrani“,

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024 (žádost o podporu byla členům VKMP zaslána elektronicky,
avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 2.947.368,00 Kč. Cílem projektu je
výstavba přízemního, nepodsklepeného, bezbariérového objektu pro provozování sociálního podniku
TenNet family s.r.o v obci Havraň na území MAS Naděje o.p.s. Stavba bude sloužit jako objekt chráněné
dílny pro servis výpočetní techniky včetně specializovaného vybavení, datové centrum pro cloudová
a webová aplikační řešení, mini-muzeum výpočetní techniky a pro osvětovou, vzdělávací a volnočasovou
činnost formou pořádání seminářů, workshopů, komunitních dnů apod. Projekt splnil podmínky formálních
náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 7 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde 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 70 bodů. Hodnocený
projekt získal ve věcném hodnocení 110 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 8 tohoto
zápisu).
Předsedkyně VKMP předala slovo manažerovi pro SCLLD, který navrhl výsledky věcného hodnocení schválit.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP5/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že projekt společnosti TenNet family, s.r.o., IČ: 08656177 s názvem „Stavba chráněné dílny
v Havrani“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024) získal ve věcném hodnocení 110
bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy byla podána 1 žádost o podporu, která splnily podmínky z hlediska formálních náležitostí
a přijatelnosti a věcného hodnocení, navrhuje se proto tuto žádost doporučit ke schválení podpory její
realizace. Byl vypracován zápis z jednání VKMP obsahující seznam projektů, seřazený podle bodového
hodnocení (příloha č. 9 tohoto zápisu) podepsaný všemi členy VKMP. Tento seznam bude sloužit jako
podklady pro závěrečný výběr projektů ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP6/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje
Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti TenNet family
s.r.o.,
IČ: 08656177
s
názvem
„Stavba
chráněné
dílny
v
Havrani“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0017024) schválit k realizaci.
Ad 7)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 2022/1 „Podpora komunitního života na venkově
2021“

a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
Na úvod seznámil T. Harant členy VKMP s nadřazenou výzvou Ústeckého kraje z Programu rozvoje Ústeckého
kraje 2014 – 2020, a se souhrnnou dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou „Podpora komunitního
života na venkově 2021“. Detailní informace o výzvě byly členům VKMP v předstihu zaslány e-mailem jako
podklad k jednání. Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2021“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 10 tohoto zápisu)
• Popis kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 11 tohoto zápisu)
• Popis kritérií věcného hodnocení (příloha č. 12 tohoto zápisu)
• Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 13 tohoto zápisu)
• Kontrolní list věcného hodnocení (příloha č. 14 tohoto zápisu)
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Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2021“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektu obsahující postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
Výzva k překládání žádostí o podporu byla vyhlášena 26. ledna 2022, příjem žádostí byl ukončen dne
9. února 2022. V rámci výzvy byla podána jedná žádost o podporu s těmito základními informacemi:

Obec Želenice, IČ: 00266205, projekt s názvem „Den obce Želenice“, reg. č. 2022/1/01 (žádost o podporu
byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí
45.225,00 Kč. Cílem projektu je tradiční kulturní akce, která vede k posílení dobrých mezilidských vztahů
a soudržnosti komunit nejen v obce Želenice, ale také okolních obcí. Akce se účastní regionální výrobci,
pro děti jsou připraveny různé atrakce. Projekt splnilo podmínky hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti (příloha č. 15 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. U každého kritéria věcného hodnocení
bylo navrženo bodové hodnocení včetně odůvodnění. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení
minimálně 20 bodů. Hodnocení projekt získal ve věcném hodnocení 20 bodů a splnil tak podmínky věcného
hodnocení (příloha č. 16 tohoto zápisu).
Členové VKMP se shodli, že žádost o podporu získala dostatečný počet bodů a splnila tak podmínky věcného
hodnocení. Z tohoto důvodu bude doporučena k podpoře, jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP7/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že
projekt
obce
Želenice,
IČ:
00266205
s názvem
„Den
obce
Želenice“
(reg. č. 2022/1/01) získal ve věcném hodnocení 20 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy byla podána 1 žádost o podporu, která splnily podmínky z hlediska formálních náležitostí
a přijatelnosti a věcného hodnocení, navrhuje se proto žádost doporučit ke schválení podpory její realizace.
Byl vypracován zápis z jednání VKMP, podepsaný všemi členy VKMP (příloha č. 17 tohoto zápisu). Tento
seznam bude sloužit jako podklad pro závěrečný výběr projektů ze strany Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP8/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje
Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt obce Želenice, IČ: 00266205
s názvem „Den obce Želenice“ (reg. č. 2022/1/01) schválit k realizaci.
Ad 8)

Změna bodování žádosti o podporu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014244 ve výzvě
IROP č. 438/06_16_038/CLLD_16_01_151
T. Harant informoval členy VKMP o „Žádosti o posouzen vlivu změn v rámci Zprávy o realizaci a Žádosti
o platbu (dále také ZoR a ŽoP) na věcné hodnocení“ (příloha č. 18 tohoto zápisu), která byla Společnosti
doručena dne 17. března 2022 ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR (dále také CRR). Jednalo se o projekt
obce
Mariánské
Radčice
s názvem
„Rekonstrukce
chodníku
v obci
Mariánské
Radčice“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014244), kdy při kontrole podané ZoR a ŽoP, bylo CRR zjištěno,
že žadatel neoznámil změnu projektu, která má vliv na kritérium věcného hodnocení. Ve věcném hodnocení,
které proběhlo na jednání VKMP dne 10. září 2020, bylo žadateli u kritéria VH_04 – Realizace doprovodných
opatření:
a. Signalizace pro nevidomé
b. veřejné osvětlení komunikace pro pěší
c. veřejné osvětlení bezpečnostních prvků
uděleno 10 bodů za realizaci dvou doprovodných opatření. Z kontroly CRR vyplynulo, že žadatel nerealizoval
jedno opatření, za které, v rámci věcného hodnocení MAS, získal body; nepodal na CRR Žádost o změnu,
a nedošlo tedy k přehodnocení věcného hodnocení. CRR proto vyzvalo MAS k posouzení vlivu změny na věcné
hodnocení a o provedení přehodnocení věcného hodnocení tohoto projektu.
T. Harant seznámil členy VKMP s projektem obce Mariánské Radčice (příloha č. 19 tohoto zápisu) a původním
bodováním VKMP ze dne 10. září 2020. Z důvodu realizace pouze jednoho doprovodného opatření členové
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VKMP u kritéria VH_04 nově udělili 5 bodů; projekt tak nově získal ve věcném hodnocení celkem 60 bodů
(příloha č. 20 tohoto zápisu). Minimální počet bodů, aby projekt uspěl ve věcném hodnocení, je 55 bodů.
Projekt tedy i po přebodování splnil podmínky věcného hodnocení. Navrhuje se výsledek věcného hodnocení
schválit. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP9/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. konstatuje,
že projekt obce Mariánské Radčice, IČ: 00226078 s názvem „Rekonstrukce chodníku v obci
Mariánské Radčice“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014244) získal nově ve věcném
hodnocení 60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Ad 9)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 376/06_16_072/CLLD_16_01_151 s názvem
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“
Dle předběžného šetření o střetu zájmů, které bylo provedeno e-mailem, bylo zjištěno, že L. Matějovicová
se nachází ve střetu zájmů k projednávaným projektům. Proto jednání VKMP opustila a věcného hodnocení
projektů se nezúčastnila.
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
T. Harant seznámil členy VKMP se souhrnnou dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“. Detailní informace byly členům VKMP v předstihu
zaslány e-mailem jako podklad k jednání. Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – III.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 21 tohoto zápisu)
• Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 22 tohoto zápisu)
• Kritéria věcného hodnocení – Rozvoj sociálních služeb (příloha č. 23 tohoto zápisu)
• Kritéria věcného hodnocení – Rozvoj komunitních center (příloha č. 24 tohoto zápisu)
• Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 25 tohoto zápisu)
• Kontrolní list věcného hodnocení – Rozvoj sociálních služeb (příloha č. 26 tohoto zápisu)
• Kontrolní list věcného hodnocení – Rozvoj komunitních center (příloha č. 27 tohoto zápisu)
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“. 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
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena dne 15. října 2021, příjem žádostí byl ukončen
dne 12. prosince 2021. V rámci výzvy byly podány dvě žádosti o podporu s těmito základními informacemi:
•

•

Charita

Most, IČ: 70828920, projekt s názvem „Zkvalitnění mobility sociálních služeb“,
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999 (žádost o podporu byla členům VKMP zaslána elektronicky,
avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 2.399.132,97 Kč. Předmětem projektu
je pořízení 3 osobních automobilů (1 větší vícemístný vůz – osobní dodávka a 2 vozy kategorie
SUV/crossover) pro užití pracovníky sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
Terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Pečovatelské služby. Cílem je
vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické
základny žadatele. Projekt splnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 28 tohoto
zápisu). Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na
základě příloh žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla
každé kritérium a referenční dokumenty, kde 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 90 bodů a splnil tak podmínky
věcného hodnocení (příloha č. 29 tohoto zápisu).
Obec Obrnice, IČ: 00266116, projekt s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“,
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017118 (žádost o podporu byla členům VKMP zaslána elektronicky,
avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 1.944.201,40 Kč. Cílem projektu je
rekonstrukce bytu v panelovém době Nová výstavba č.p. 198, který je ve vlastnictví obce. Jedná
se o přízemní byt o dispozici 2+1 a nebytový prostor kočárkárny. Tyto prostory budou zrekonstruovány
pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE ve věku 6 – 12 let. Nízkoprahové zařízení má
registrováno příspěvková organizace žadatel a partner projektu – Obrnické centrum sociálních služeb,
a to od ledna 2021. Cílem projektu je vytvořit zázemí pro již zaregistrovanou službu nízkoprahového
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zařízení pro děti a mládež. Zrekonstruované prostory budou sloužit pro zázemí sociální služby, kde bude
probíhat jak individuální, tak skupinové poradenství a veškeré další volnočasové aktivity. Projekt splnil
podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 30 tohoto zápisu). Členové VKMP měli k dispozici
kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh žádosti o podporu, začala
VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium a referenční dokumenty,
kde 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 55 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha
č. 31 tohoto zápisu).
Předsedkyně VKMP předala slovo manažerovi pro SCLLD, který navrhl výsledky věcného hodnocení schválit.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP10A/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Charity Most, s.r.o., IČ: 70828920 s názvem „Zkvalitnění mobility
sociálních služeb“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999) získal ve věcném hodnocení
90 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP10B/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Obce Obrnice, IČ: 00266116 s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež GALAXIE“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017118) získal ve věcném hodnocení
55 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy byly podány 2 žádosti o podporu, které splnily podmínky z hlediska formálních náležitostí
a přijatelnosti a věcného hodnocení, navrhuje se proto tyto žádosti doporučit ke schválení podpory jejich
realizace. Byl vypracován zápis z jednání VKMP obsahující seznam projektů, seřazený podle bodového
hodnocení (příloha č. 32 tohoto zápisu) podepsaný všemi členy VKMP. Tento seznam bude sloužit jako
podklady pro závěrečný výběr projektů ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP11A/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Charity Most,
IČ: 70828920
s
názvem
„Zkvalitnění
mobility
sociálních
služeb“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016999) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP11B/2022: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Obce Obrnice,
IČ: 00266116 s názvem „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017118) schválit k realizaci.
Ad 6) Diskuze, různé
T. Harant seznámil členy VKMP s připravovanými výzvami a aktivitami Společnosti v roce 2022. Dále
v krátkosti představil novou Strategii komunitně vedeném místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro 2021 –
2027 a informoval, jak probíhala příprava a schválení její koncepční části.
Ad 7) Závěr jednání
T. Harant poděkoval všem za účast a jednání ukončil ve 12:00 hod.
Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Veverka

…………………………………..

T. Harant

…………………………………..
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Příloha č. 29
Příloha č. 30
Příloha č. 31
Příloha č. 32

Prezenční listina
Text výzvy „Podpora sociálního podnikání – investice – V.“
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Stavba chráněné dílny v Havrani“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Stavba chráněné dílny v Havrani“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Text výzvy „Podpora komunitního života 2021“
Popis kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti
Popis kritérií věcného hodnocení
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Den obce Želenice“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Den obce Želenice“
Zápis z jednání výběrového orgánu
Žádost o posouzení vlivu změn v rámci ZoR a ŽoP na věcné hodnocení projektu
„Rekonstrukce chodníku v obci Mariánské Radčice“
Projekt obce Mariánské Radčice s názvem „Rekonstrukce chodníku v obci Mariánské
Radčice“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rekonstrukce chodníku v obci Mariánské Radčice“
Text výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – III.“
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení – Rozvoj sociálních služeb
Kritéria věcného hodnocení – Rozvoj komunitních center
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list věcného hodnocení – Rozvoj sociálních služeb
Kontrolní list věcného hodnocení – Rozvoj komunitních center
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Zkvalitnění mobility sociálních
služeb“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zkvalitnění mobility sociálních služeb“
Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež GALAXIE“
Kontrolní list věcného hodnocení „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež GALAXIE“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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