
 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. per rollam - OPŽP 

Datum:  17. 4. 2020 
Forma:  per rollam 
Dne 6. 4. 2020 byl členům Výběrové komise rozeslán níže přiložený e-mail:  

 
Dobrý den vážení členové výběrové komise, 

dle telefonické komunikace Vám zasílám k hodnocení 2 projekty z Operačního programu 
Životní prostředí. 
Jedná se o projekty: 

1. Obec Hrušky - ZALOŽENÍ BIOCENTRA A BIOKORIDORU FORMOU VÝSADBY 
EXTENZIVNÍHO SADU A GENOFONDOVÉ ALEJE 

2. Obec Sivice - Založení  prvků ÚSES v k.ú. Sivice, interakční prvek 17 

  

Dle komunikace s Vámi si Vás dovoluji rozdělit na projekty následovně: 

- Projekt Hrušky – V. Vaněčková, J. Řezáč, R. Hůrka - http://leteckaposta.cz/746789782 

- Projekt Sivice – R. Kokešová, J. Schovancová, M. Zborovský  - 

http://leteckaposta.cz/580475729 

  

Ve střetu zájmu pak jsou R. Holoubek, L. Štěpánková, O. Buchta. 

  

K hodnocení Vám v příloze e-mailu posílám kontrolní list čistopis do něhož zaznamenávejte, 
prosím, své hodnocení + kontrolní listy vyplněné externím hodnotitelem jakožto podpůrné 
hodnocení a přes leteckou poštu potřebnou dokumentaci projektů. Po prostudování projektu a 
s využitím podpůrného hodnocení, prosím, vyplňte kontrolní list k danému projektu, ke kterému 
jste byli přiděleni. 
Výsledné hodnocení mi prosím zašlete do 16.4.2020 nejpozději. Též Vás poprosím o podepsání 
etického kodexu s dnešním datem, jeho následné naskenování a zaslání zpět na moji adresu. 

  

V pátek 17.4. bych Vás poprosila v rámci dopoledne o součinnost, udělali bychom jednání 
Výběrové komise per rollam - elektronicky přes e-mail. Zaslala bych Vám ke schválení 
sestavené kontrolní listy, které budu potřebovat odsouhlasit nejprve jednotlivými hodnotícími 
komisemi a v dalším e-mailu si Vás poprosím požádat o hlasování jakožto již celou 
Výběrovou komisi, abyste odsouhlasili a doporučili dané projekty k podpoře a odsouhlasili 
sestavený seznam doporučených projektů a bodové hodnocení. 
  

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně projektů mě neváhejte kontaktovat. 
S přáním klidných dnů 

  

Ing. Dana Adamcová 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 
683 52 Křenovice 
Mobil: +420 732 512 635 
e-mail: adamcova@slavkovskebojiste.cz 
www.slavkovskebojiste.cz 

Jsme zapojeni do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi.  

    Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to není nutné. 

http://leteckaposta.cz/746789782
http://leteckaposta.cz/580475729
mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/


 

Zahájení 
Před jednáním výběrové komise zaslal každý hodnotitel z hodnotící komise svůj vyplněný kontrolní list. 
Z jednotlivých kontrolních listů, které si hodnotitelé samostatně vypracovali, byl vytvořen finální 

kontrolní list projektu, jež je uložen v kanceláři MAS a přiložen k tomuto zápisu. 
Hodnotitelé ve finálních kontrolních listech zároveň doporučují/nedoporučují projekty k podpoře. 
O výsledku hodnocení následně hlasuje Výběrová komise. Ve střetu zájmu k projektům byli Lenka 
Štěpánková, Roman Holoubek a Ondřej Buchta. 
 
 
V navazujícím e-mailu se přistoupilo k hlasování o projektech a sestavení seznamu 
doporučených/nedoporučených projektů ve výzvě viz další strana. 
 
 
 
 
Dne 17. 4. 2020 byl členům Výběrové komise rozeslán níže přiložený e-mail:  

 
Dobrý den vážení členové výběrové komise, 

dovoluji si Vám zaslat v příloze e-mailu finální kontrolní listy k projektům podaným v OPŽP, 
které vzešly z jednotlivých hodnotících komisí. Na základě toho Vám zasílám seznam těchto 
projektů dle získaného bodového ohodnocení sestavený sestupně a dle statutu, zda 
splnily/nesplnily podmínky věcného hodnocení.



 
Výzva č. 1 Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (číslo výzvy MAS – 080/05_18_127/CLLD_17_03_001) 
 
Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Z toho 

dotace 
Přidělené 

body 
Projekt doporučen/nedoporučen 

k podpoře 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011358 Založení biocentra a 

biokoridoru formou 
výsadby extenzivního 

sadu a genofondové 

aleje 

Obec Hrušky 2 235 641,38 2 235 641,38 90 Projekt doporučen k podpoře – 
projekt splnil podmínky věcného 

hodnocení 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011242 Založení prvků ÚSES v 
k.ú. Sivice, interakční 

prvek 17 

Obec Sivice 1 283 003 1026 402,4 85 Projekt doporučen k podpoře – 
projekt splnil podmínky věcného 

hodnocení 
Usnesení č. 1: 
Výběrová komise schvaluje seznam doporučených projektů k podpoře, které splnily podmínky věcného hodnocení v první výzvě MAS Slavkovské 
bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (číslo výzvy MAS – 080/05_18_127/CLLD_17_03_001). 

Výsledek hlasování:    PRO –  

PROTI –  

ZDRŽEL SE -   
 

Prosím o zaslání Vašeho vyjádření k hlasování. 
Děkuji.  
S přáním klidného dne 

 
Ing. Dana Adamcová 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 

683 52 Křenovice 

Mobil: +420 732 512 635 

e-mail: adamcova@slavkovskebojiste.cz 

www.slavkovskebojiste.cz 

Jsme zapojeni do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi.  

   Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to není nutné. 

mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/


 
 
 
Na e-mail poslali svoji odpověď tito členové VK: Jitka Schovancová, Jaroslav Řezáč, Regina Kokešová, Radek Hůrka, Vladislava Vaněčková, 

Miroslav Zborovský, Roman Holoubek, Lenka Štěpánková, Ondřej Buchta 

- emaily jsou uloženy jako příloha zápisu v kanceláři MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Dle zaslaného emailu probíhalo hlasování k danému usnesení následovně: 
Usnesení č. 1: 
 
Výběrová komise schvaluje seznam doporučených projektů k podpoře, které splnily podmínky věcného hodnocení v první výzvě MAS Slavkovské 

bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (číslo výzvy MAS – 080/05_18_127/CLLD_17_03_001). 
 
Výzva č. 1 Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opatření (číslo výzvy MAS – 080/05_18_127/CLLD_17_03_001) 
Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Z toho 

dotace 
Přidělené 

body 
Projekt doporučen/nedoporučen 

k podpoře 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011358 Založení biocentra a 

biokoridoru formou 
výsadby extenzivního 

sadu a genofondové 

aleje 

Obec Hrušky 2 235 641,38 2 235 641,38 90 Projekt doporučen k podpoře – 
projekt splnil podmínky věcného 

hodnocení 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011242 Založení prvků ÚSES v 
k.ú. Sivice, interakční 

prvek 17 

Obec Sivice 1 283 003 1026 402,4 85 Projekt doporučen k podpoře – 
projekt splnil podmínky věcného 

hodnocení 
 
Výsledek hlasování:  PRO – 6 – Jitka Schovancová, Jaroslav Řezáč, Regina Kokešová, Radek Hůrka, Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský 

PROTI – 0  
ZDRŽEL SE – 3 – Lenka Štěpánková, Ondřej Buchta, Roman Holoubek  

 
Usnesení č. 1 bylo přijato. 
 




		2020-04-24T07:25:08+0000
	Jana Nádeníčková




