
                         

Zápis z hodnoticí komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Projekt Sokolnice – Autobusové zastávky u hřbitova 

Datum:  21. 7. 2020, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Hodnoticí komise pro projekt – Ondřej Buchta, Vladislava Vaněčková, Radek Hůrka 

Pracovníci MAS – Dana Adamcová 

 

Zahájení, základní informace 

Jednání hodnoticí komise zahájila Dana Adamcová a přivítala přítomné členy hodnoticí komise. Vysvětlila 

hodnotitelům, že na základě jimi zpracovaného hodnocení daného projektu se bude nyní zpracovávat finální 
kontrolní list, který následně půjde ke schválení Výběrové komisi, a na základě kterého se bude sestavovat 

seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování v rámci každé výzvy. 
 

 

Hodnotitel 1 – Ondřej Buchta 

Hodnotitel 2 – Vladislava Vaněčková 

Hodnotitel 3 – Radek Hůrka



                         
 

 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Hod.1 Hod.2 Hod.3 Aritmetický 

průměr 

1. 

Bezbarierový přístup k 
zastávkám veřejné hromadné 

dopravy  

 

(Aspekt účelnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

Projekt zajišťuje bezbarierový 
přístup k 1 a více zastávkám 
veřejné hromadné dopravy. 10 bodů 

10 10 10 10 Projekt nezajišťuje 
bezbarierový přístup k 
zastávce veřejné hromadné 
dopravy. 0 bodů 

2. 

Přístup k přechodům pro 

chodce nebo místům pro 
přecházení  

 

(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

Projekt zajišťuje přístup k 1 a 
více přechodům nebo 

místům pro přecházení. 5 bodů 

5 5 5 5 Projekt nezajišťuje přístup k 

přechodům nebo místům pro 
přecházení. 

0 bodů 

3. 

Veřejné osvětlení komunikace 
pro pěší a nebo bezpečnostních 

prvků  
 

(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

Projekt zahrnuje 

realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení 
vybudované komunikace pro 
pěší a nebo bezpečnostních 

prvků (přechody pro chodce, 
místa pro přecházení, atd.). 

10 bodů 

10 10 10 10 
Projekt nezahrnuje 

realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení 
vybudované komunikace pro 
pěší a nebo bezpečnostních 
prvků (přechody pro chodce, 

místa pro přecházení, atd.). 

0 bodů 



                         

4. 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství 

(zeleň).  
 

(Aspekt účelnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství 
(výsadba stromů, keřů, 
trávníku, bylin). 

5 bodů 

5 5 5 5 
Součástí projektu nejsou 
úpravy venkovního 
prostranství. 

0 bodů 

5. 

Finanční náročnost projektu 

 

(Aspekt účelnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Studie 

proveditelnosti 

Celkové způsobilé výdaje, ze 

kterých je stanovena dotace, 
jsou ve výši do 700 000 Kč 
včetně. 

15 bodů 

15 15 15 15 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, 
jsou ve výši 700 001 Kč až 
1400 000 Kč. 

10 bodů 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace, 

jsou více jak 1 400 000 Kč. 
5 bodů 

6. 

Strategický rozvojový 
dokument obce 

(aktuální ke dni podání žádosti o 
podporu) 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Strategický 
rozvojový 
dokument 

obce, Karta 

souladu 

projektu s 

principy 

udržitelné 
mobility 

Žadatel popsal, že má obec, 
ve které se projekt uskuteční, 
Strategický rozvojový 
dokument a uvedl, že je v 
něm obsažen tento projekt. 

5 bodů 

5 5 5 5 

Žadatel nepopsal, že má 
obec, ve které se projekt 

uskuteční, Strategický 
rozvojový dokument a 
neuvedl, že je v něm obsažen 
tento projekt nebo žadatel 

popsal, že projekt není 
obsažen v uvedeném 
strategickém dokumentu 
nebo žadatel uvedl, že obec 

0 bodů 



                         
nemá zpracován Strategický 
rozvojový dokument. 

 

Projekt získal na základě hodnocení hodnotitelů 50 z celkových 50 bodů. 
 

 

 

 

Hodnotitelé se shodli na těchto komentářích k jednotlivým kritériím: 
 

Číslo Název kritéria Referenční dokument 

1. 

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy  

 

(Aspekt účelnosti) 

V projektové dokumentaci i ve studii proveditelnosti je počítáno s bezbariérovým přístupem k zastávkám. 

2. 

Přístup k přechodům pro chodce nebo 
místům pro přecházení  

 

(Aspekt potřebnosti) 

Projekt vytvoří nové místo pro přecházení u nově vzniklé zastávky u hřbitova, studie proveditelnosti str. 12 
popisuje, jakým způsobem toto místo pro přecházení upravuje stávající situaci a zvyšuje dopravní přehlednost a 
kvalitu pohybu osob se sníženou schopností orientace. 

3. 

Veřejné osvětlení komunikace pro pěší a 
nebo bezpečnostních prvků  

 

(Aspekt potřebnosti) 

Projekt zahrnuje realizaci veřejného osvětlení chodníčku a zastávky, vytvoří též místo pro přecházení s vodicími 
prvky. Studie proveditelnosti popisuje tuto situaci detailně v několika kapitolách, v Žádosti o podporu na str. 3-5 

a v projektové dokumentaci stavby. 



                         

4. 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň).  

 

(Aspekt účelnosti) 

Součástí projektu jsou úpravy ploch dotčených stavbou, jejich ohumusování a ozelenění. Vzhledem ke stávající 
situaci dojde k výraznému zkvalitnění venkovního prostranství. Viz např. Studie proveditelnosti, str. 10, Žádost 

o podporu str. 5 

5. 

Finanční náročnost projektu 

 

(Aspekt účelnosti) 

Žadatel si z celkových výdajů na stavbu nárokuje jako způsobilé výdaje projektu pouze 700 000,- CZK, viz 

rozpočet projektu v Žádosti o podporu. 

6. 

Strategický rozvojový dokument obce 

(aktuální ke dni podání žádosti o podporu) 
(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 

Obec má strategický dokument, byl schválený dne 11. prosince 2019 

Zastupitelstvem obce a je veřejně dostupný na webových stránkách obce 

(http://www.sokolnice.cz/obec/program-rozvoje-obce viz karta souladu - str. 7-8), v dokumentu je projekt 

uveden, je tedy v souladu s platným strategickým dokumentem. 

 

 

 

 

 

 




