
 
Zápis z jednání Rady MAS Slavkovské bojiště, z.s.  

Datum:  14. 9. 2020, Obecní úřad Hrušky u Slavkova 

Přítomni: J. Grolich, P. Kříž, J. Kauf, J. Konečný, L. Šmíd 

Pracovníci MAS – manažerka H. Tomanová, D. Adamcová 

  

 

Zahájení, technický bod 

Jednání rady spolku zahájil předseda MAS Jan Grolich.  
 

Předsedající konstatoval, že je přítomno 5 členů s 5 platnými hlasy z celkového počtu 5 členů. Předseda pověřil 
zápisem Danu Adamcovou, ověřovatelem zápisu pak Lubomíra Šmída. 

 

Předsedající navrhl následující 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 Rady spolku, Etické kodexy 

4. Výběr projektů 

5. Závěr 

 

 

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje program svého jednání. 
Pro: 5 Proti 0 Zdrželo se: 0 

 

Bod 2: Představení projektů podaných v rámci výzev č. 13, 15 a 16 

Následně předsedající předal slovo Daně Adamcové, která představila projekty, jež prošly věcným hodnocením a 

byly doporučeny k podpoře Výběrovou komisí: 
 

U výzvy č. 13 na Mateřské školy III. 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. 
 

Dana Adamcová dále uvedla, že projekty podané ve výzvách úspěšně prošly hodnocením formálních náležitostí a 

přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Projekty byly doporučeny k podpoře výběrovou komisí na jejím 

jednání 1. 9. 2020 a nebyly podány žádosti o přezkum hodnocení.  
 

 

Bod 3: Zjištění střetu zájmu členů Rady spolku, Etické kodexy 

Předseda následně všechny vyzval k vyjádření, zda někdo z přítomných je vůči podaným projektům ve střetu 
zájmu. Všichni přítomní členové Rady uvedli, že nejsou k výše uvedeným projektům ve střetu zájmu a podepsali 

etické kodexy. Etické kodexy jsou uloženy na MAS. 
 

 

Bod 4: Výběr projektů 

Předseda uvedl, že členové dostali v rámci pozvánky i zápis z posledního jednání Výběrové komise, na kterém 
došlo k hodnocení projektů. Projekty jsou dle dosaženého počtu bodů uvedeny níže v tomto zápisu. 

 

 

Následně se v rámci jednání přistoupilo k hlasování o projektech a sestavení seznamu vybraných projektů 
k podpoře - doporučených/nedoporučených projektů k financování podaných ve výzvě viz dále. 



 
Výzva č. 13.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy III. (číslo výzvy 
MAS – 466/06_16_075/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014597 Rekonstrukce budovy 

Komenského 211 – vybudování 
mateřské školky 

Mateřská škola 
Bučovice, 
příspěvková 
organizace 

6 631 578 Kč 60 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 

- - - - - - 

 

Předseda dal hlasovat o sestavení seznamu schválených projektů (doporučených k financování) v rámci třinácté výzvy MAS. 
 

 

Usnesení č. 2: 

Rada spolku schvaluje finanční podporu předložených projektů a seznam doporučených projektů k financování ve třinácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 

IROP – Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Mateřské školy III. (číslo výzvy MAS – 

466/06_16_075/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k 
financování 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014597 Rekonstrukce budovy 

Komenského 211 – vybudování 
mateřské školky 

Mateřská škola 
Bučovice, 
příspěvková 
organizace 

6 631 578 Kč 60 Projekt vybrán k podpoře - doporučen 

k financování 

- - - - - - 

 

Výsledek hlasování:  PRO – 5 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE - 0 

 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

 



 
Výzva č. 15.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj sociálních služeb II. (číslo výzvy MAS – 301/06_16_072/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014725 Modernizace vozového parku 
Charitní pečovatelské služby 
Bučovice a Slavkov u Brna 

Diecézní charita 
Brno 

1 059 400 Kč 45 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 

- - - - - - 

 

Předseda dal hlasovat o sestavení seznamu schválených projektů (doporučených k financování) v rámci patnácté výzvy MAS. 
 

 

 

Usnesení č. 3: 

Rada spolku schvaluje finanční podporu předložených projektů a seznam doporučených projektů k financování v patnácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 

IROP – Rozvoj sociálních služeb II. (číslo výzvy MAS – 301/06_16_072/CLLD_17_03_001). 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k 
financování 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014725 Modernizace vozového parku 
Charitní pečovatelské služby 
Bučovice a Slavkov u Brna 

Diecézní charita 
Brno 

1 059 400 Kč 45 Projekt vybrán k podpoře - doporučen 

k financování 

- - - - - - 

 

Výsledek hlasování:  PRO – 5 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE - 0 

 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 

 

 



 
Výzva č. 16. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP- Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání II.  (číslo 
výzvy MAS – 472/06_16_075/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014729 Volnočasové a vzdělávací 
centrum Podolí 

ENVIK z.s. 1 628 000 Kč 50 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014700 Přístavba venkovní učebny pro 

DDM Bučovice 

Dům dětí a mládeže 
Bučovice, příspěvková 
organizace 

1 629 262 Kč 45 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 

 

Předseda dal hlasovat o sestavení seznamu schválených projektů (doporučených k financování) v rámci šestnácté výzvy MAS. 
 

 

Usnesení č. 4: 

Rada spolku schvaluje finanční podporu předložených projektů a seznam doporučených projektů k financování v šestnácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s.-
IROP- Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – Zájmové vzdělávání II.  (číslo výzvy MAS – 

472/06_16_075/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k 
financování 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014729 Volnočasové a vzdělávací 
centrum Podolí 

ENVIK z.s. 1 628 000 Kč 50 Projekt vybrán k podpoře - doporučen 

k financování 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014700 Přístavba venkovní učebny pro 

DDM Bučovice 

Dům dětí a mládeže 
Bučovice, příspěvková 
organizace 

1 629 262 Kč 45 Projekt vybrán k podpoře - doporučen 

k financování 

 

Výsledek hlasování:  PRO – 5 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE - 0 

 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 




