
                         
 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Datum:  18. 8. 2020 16:00, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Výběrová komise – Ing. Miroslav Zborovský, Ondřej Buchta,  
Mgr. Jitka Schovancová, Ing. Radek Hůrka, Mgr. Vladislava Vaněčková, Mgr. Regina Kokešová, 

Mgr. Lenka Štěpánková, Ing. Jaroslav Řezáč, Mgr. Roman Holoubek 

Pracovníci MAS – D. Adamcová, H. Tomanová 

 

Zahájení, technický bod 

Úvodní jednání výběrové komise přivítal předseda Ing. Miroslav Zborovský a konstatoval, že se výběrová komise 

sešla v usnášeníschopném počtu. Předseda následně jmenoval přítomnou Hanu Tomanovou zapisovatelkou 

zápisu a ověřovatelem zápisu pověřil Ondřeje Buchtu Následně předal slovo pracovnici MAS (manažerce IROP) 

Daně Adamcové, která seznámila přítomné s programem jednání.  
 

Adamcová seznámila přítomné s dalšími body jednání dle předem zaslaného programu: 

1. Zahájení 

2. Představení projektů podaných v rámci 13., 15. a 16. výzvy MAS (13. výzva MAS Slavkovské bojiště, 

z.s. – IROP – Mateřské školy III., 15. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb II., 

16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. -IROP-Zájmové vzdělávání II.) 

3. Zjištění střetu zájmu členů Výběrové komise, Etické kodexy 

4. Proškolení členů 

5. Losování projektů 

6. Závěr 

 

Bod 1. Představení projektů podaných v rámci 13., 15. a 16. výzvy MAS, které budou hodnoceny 

U výzvy č. 13 na Mateřské školy II. ukončen příjem žádostí 30. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán jeden 

projekt:  

• Projekt 1 - Žadatel: Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Rekonstrukce 

budovy Komenského 211 - vybudování mateřské školky – CZV projektu 6 631 578 Kč.  

 

U výzvy č. 15 na Rozvoj sociálních služeb II. byl ukončen příjem žádostí 17. 7. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán 
jeden projekt:  

 

• Projekt 1 – žadatel: Diecézní charita Brno – název projektu: Modernizace vozového parku Charitní 
pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna – CZV projektu 1 059 400 Kč. 

 

U výzvy č. 16 na Zájmové vzdělávání II. byl ukončen příjem žádostí 17. 7. 2020 ve 12:00. Do výzvy byly podány dva 

projekty:  

 

• Projekt 1 – žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Přístavba 
venkovní učebny pro DDM Bučovice – CZV projektu 1 629 262 Kč. 

• Projekt 2 – Žadatel: ENVIK z.s. – název projektu: Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí – CZV 

projektu: 1 628 000 Kč. 
 

 

 



                         
 

Bod 2. Zjištění střetu zájmu členů Výběrové komise, Etické kodexy  

Předseda následně všechny vyzval k vyjádření, zda někdo z přítomných je vůči podaným projektům ve střetu 
zájmu. Jeden z hodnotitelů, Ing. Jaroslav Řezáč, uvedl, že je ve střetu zájmů se všemi projekty hodnocenými 
v IROP, jelikož je pracovníkem CRR a následně je možné, že dostane dané projekty k proplacení. Nemůže tudíž 
hodnotit. Ostatní hodnotitelé uvedli, že nejsou k výše uvedeným projektům ve střetu zájmu a podepsali etické 
kodexy. Etické kodexy jsou uloženy na MAS. 
 

Bod 3. Proškolení členů  

• Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise, přesněji 

každý projekt hodnotí hodnoticí komise - 3 hodnotitelé, kteří jsou přiřazeni na projekty na základě 

losování. 
• Členové hodnoticí komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.  
• Každý člen si samostatně před jednáním vytvoří kontrolní list a následně na jednání hodnotící komise 

pak vznikne jeden souhrnný kontrolní list k projektu, který je součástí zápisu hodnoticí komise a který 
následně postupuje ke schválení Výběrové komisi na jednání. 

• Hodnotitelé odpovídají na jednotlivá kritéria uvedená v kontrolním listu daného projektu. Na základě 
kontroly referenčních dokumentů přidělují body a píší jejich odůvodnění dle sloupce popisu hodnocení 
v kontrolním listu. 

• Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat nejméně polovinu z celkového počtu bodů. 

• Hodnotitelé dostali od kanceláře MAS dokumentaci a podklady pro hodnocení – kontrolní list, 

elektronickou verzi žádosti o podporu, studii proveditelnosti vedenou v MS2014+ a další referenční 
dokumenty uvedené v kontrolním listu.  

 

Bod 4. Přidělení projektů vybraným hodnotitelům 

Jednotlivým projektům byly přiřazeny čísla 1 – 4. Při výběru hodnotitelé nevěděli, který projekt je pod daným 

číslem. Dle Interních postupů hodnotitelé projekty losovali.  

 

Projekt č. 1 – Žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Přístavba 

venkovní učebny pro DDM Bučovice – hodnotitelé: Lenka Štěpánková, Ondřej Buchta, Miroslav Zborovský 

Projekt č. 2 – Žadatel: ENVIK z.s. – název projektu: Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí – hodnotitelé: 

Regina Kokešová, Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský 

Projekt č. 3 – Žadatel: Diecézní charita Brno – název projektu: Modernizace vozového parku Charitní 

pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna – hodnotitelé: Radek Hůrka, Regina Kokešová, Jitka Schovancová 

Projekt č. 4 – Žadatel: Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Rekonstrukce budovy 

Komenského 211 - vybudování mateřské školky – hodnotitelé: Lenka Štěpánková, Roman Holoubek, Vladislava 

Vaněčková 

 

Závěr: 
Hodnotitelé neměli dalších otázek.  
 

Další hodnotící a následně výběrová komise k projektům ve výzvách 13, 15 a 16 je naplánována na 1. 9. 2020 

od 16:30 na OÚ Hrušky. 




