
                         

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

Projekt Územní studie krajiny ORP Slavkov u Brna 

Datum:  15.-19. 1. 2021, jednání per rollam 

Přítomni: Hodnoticí komise pro projekt – Lenka Štěpánková, Regina Kokešová, Zdeněk Vykoukal 
Pracovníci MAS – Dana Adamcová 

 

Zahájení jednání 
S ohledem na vládní nařízení a opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhalo jednání hodnotící 
komise per rollam. 

Vylosovaní členové hodnotící komise k danému projektu obdrželi 15.1.2021 tento e-mail: 

Dobrý den vážení hodnotitelé, 
na základě Vašeho vyjádření nepodjatosti vůči níže uvedenému projektu a žadateli a na základě Vašich 
časových možností, jste byli vylosováni dle Interních postupů IROP k hodnocení tohoto projektu: 
Žadatel: Město Slavkov u Brna – Název projektu: Územní studie krajiny správního obvodu ORP 
Slavkov u Brna – CZV projektu 1 111 990 Kč 

Vylosovaní hodnotitelé projektu: Lenka Štěpánková, Regina Kokešová, Zdeněk Vykoukal 

 

V příloze Vám proto zasílám potřebné referenční dokumenty pro hodnocení projektu (žádost o podporu 

a poklady pro hodnocení) a kontrolní list, kam na list věcné hodnocení prosím zaznamenávejte své 
hodnocení. Ke každému kritériu je třeba uvést Vámi udělený počet bodů a stručné a jasné odůvodnění, 
na podkladě čeho projekt daný počet bodů získal. V rámci komentáře se též doporučuji odkazovat na 
konkrétní ref. dokument (kapitolu, str.), kde jste odpověď na konkrétní kritérium našli. 
Prosím o vypracování Vašeho kontrolního listu a jeho zaslání nejpozději do 21. 1. do 14:00.  

V případě dřívějšího sesbírání Vašich kontrolních listů, bude urychleno i další jednání. Na podkladě 
Vámi zaslaných kontrolních listů bude vytvořen návrh finálního kontrolního listu (KL) věcného 
hodnocení pro daný projekt, který Vám zašlu i se zápisem k odsouhlasení. Po schválení tohoto finálního 
KL za hodnotící komisi, bude tento list zaslán k odsouhlasení celé Výběrové komisi společně s návrhem 
seznamu doporučených/nedoporučených projektů. 
V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat.  

Děkuji. 
S přáním klidného víkendu 

 

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. 
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http://www.slavkovskebojiste.cz/


                         
Všichni vylosovaní hodnotitelé následně do 19. 1. zaslali své vyplněné kontrolní listy.  
Hodnotitel 1 – Lenka Štěpánková 

Hodnotitel 2 – Regina Kokešová 

Hodnotitel 3 – Zdeněk Vykoukal 

 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Hod.1 Hod.2 Hod.3 
Aritmetický 

průměr 

1. 

Počet obyvatel SO ORP, ve 

kterém se daný projekt 
realizuje 

(posuzováno dle dat ČSÚ ke dni 
31. 12. 2019) 

 

(Pro určení počtu obyvatel je 
považován za závazný ČSÚ: Vybrané 
údaje za správní obvody ORP - odkaz 

na dokument: 

https://www.czso.cz/documents/1128

0/17803643/vu01.xlsx/3a72d5bf-e43d-

4616-87e5-

f7b8c2a7ab3f?version=1.19) 

 

(Aspekt efektivnosti a 

potřebnosti) 

Podklady pro 

hodnocení 

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má do 
25 000 obyvatel včetně. Hodnotitel, v případě 
neuvedení v dokumentu, si tuto informaci 
vyhledá na webových stránkách ČSÚ. 

10 bodů 

10 10 10 10 

 

 

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má 25 
001 - 50 000 obyvatel. Hodnotitel, v případě 
neuvedení v dokumentu, si tuto informaci 
vyhledá na webových stránkách ČSÚ. 

5 bodů  

Území ORP, na němž se realizuje projekt, má 50 
001 a více obyvatel. Hodnotitel, v případě 
neuvedení v dokumentu, si tuto informaci 

vyhledá na webových stránkách ČSÚ. 

2 body  

2. 

Rozloha řešeného území (km²) 

(ke dni podání žádosti o podporu) 
 

(Aspekt účelnosti a 
hospodárnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Podklady pro 

hodnocení 

Územní studie krajiny bude vytvořena pro území 
s rozlohou do 200 km² včetně. 10 bodů 

10 10 10 10 

 

  
Územní studie krajiny bude vytvořena pro území 
s rozlohou nad 200 km². 5 bodů  

 

Projekt získal na základě hodnocení hodnotitelů 20 z celkových 20 bodů. 



                         
 

 

Hodnotitelé v rámci svých kontrolních listů zaslali tato zdůvodnění kritérií: 

Číslo Název kritéria Hod.1 Hod. 2 Hod.3 

1. 

Počet obyvatel SO ORP, ve kterém se daný projekt realizuje 

(posuzováno dle dat ČSÚ ke dni 31. 12. 2019) 
 

(Pro určení počtu obyvatel je považován za závazný ČSÚ: Vybrané údaje 
za správní obvody ORP - odkaz na dokument: 

https://www.czso.cz/documents/11280/17803643/vu01.xlsx/3a72d5bf-

e43d-4616-87e5-f7b8c2a7ab3f?version=1.19) 

 

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti) 

Do ORP Slavkov u Brna 

spadá 18 obcí, v nichž žije 
24 027 obyvatel. Uvedeno v 

Žádosti o podporu na str. 
17 a v Podkladech pro 

hodnocení žádosti o 
podporu na str. 5. Ověřeno 
v dokumentu ČSÚ "Vybrané 

údaje za správní obvody 
ORP". 

Žadatel uvádí (str. 17 

žádosti o podporu) že 
plocha území realizace 

projektu zahrnuje 18 obcí 
v nichž k 31.12.2019 žilo 

24027 obyvatel 

Na území obce s rozšířenou 
působností Slavkov u Brna bylo k  

31.12.2019 evidováno 24027 
obyvatel.  Viz žádost str. 16 Popis 
hodnoty: … zahrnuje 18 obcí a k 
31.12.2019 je v území evidováno 

24027 obyvatel. Dále - Podklady pro 

hodnocení žádosti str. 5: 3. podrobný 
popis projektu - Řešené území: počet 

obyvatel 24027 

2. 

Rozloha řešeného území (km²) 

(ke dni podání žádosti o podporu) 
 

(Aspekt účelnosti a hospodárnosti) 

Územní studie krajiny bude 
vytvořena pro území, které 

má rozlohu 157,7 km2. 
Uvedeno v Žádosti o 

podporu na str. 16 a 17 a v 

Podkladech pro hodnocení 
žádosti o podporu na str. 4 a 

5. 

Plocha území obce s 
rozšířenou působností je 
15770 ha. Žadatel uvádí v 

žádosti o podporu na 
straně 17 a dále na 

straně 4 v podkladech 
pro hodnocení. 

Území s rozšířenou působností 
Slavkov u Brna zahrnuje plochu 

157,7 km2. Viz žádost str. 16 Popis 
hodnoty: Plocha území obce s 

rozšířenou působností je 15770 ha .. 
(v přepočtu 157,7 km2).  Dále - 

Podklady pro hodnocení žádosti str. 
5: 3. podrobný popis projektu - 

Řešené území: 157,700 km2 

 

Na základě zaslaných kontrolních listů hodnotiteli, bylo do finálního kontrolního listu kanceláří MAS navrženo odůvodnění kritérií, jež je výše zaznačeno červeně. 



                         

Navržený finální kontrolní list byl následně zaslán ke schválení hodnotitelům s hlasováním o schválení 
tohoto návrhu kontrolního listu. 

Znění tohoto e-mailu bylo odesláno 19.1.2021 s textem: 

 

Vážení hodnotitelé, 
děkuji za zaslání Vašich kontrolních listů. Na jejich podkladě si Vám dovoluji zaslat návrh finálního 
kontrolního listu k odsouhlasení. Všichni hodnotitelé se shodli na uděleném počtu bodů u každého kritéria 
a kancelář MAS na základě komentářů k hodnocení vybrala nejadekvátnější odůvodnění přidělených 
bodů.  
Hlasování:  
Usnesení č. 1:  
Hodnotící komise souhlasí s návrhem finálního kontrolního listu, prohlašuje ho za finální verzi hodnocení 
pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948 a doporučuje projekt k podpoře. 
Hlasování:         PRO -    

PROTI -     

ZDRŽEL SE - 
Po Vaší reakci k hlasování Vám zašlu k připomínkám výsledný zápis z jednání hodnotící komise. 
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. 
 

 

 

Na e-mail poslali svoji odpověď 3 hodnotitelé ze 3: Lenka Štěpánková, Regina Kokešová, Zdeněk 
Vykoukal  

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

Dle zaslaného emailu probíhalo hlasování k danému usnesení následovně: 
Hlasování per rollam pro usnesení č. 1: 
Hodnotící komise souhlasí s návrhem finálního kontrolního listu, prohlašuje ho za finální verzi hodnocení 
pro projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948 a doporučuje projekt k podpoře. 

usnesení č. 1: PRO - 3     PROTI - 0      ZDRŽEL SE -0 

 

 

Finální kontrolní list dále půjde ke schválení Výběrové komisi a na jeho základě se bude sestavovat 

seznam doporučených/nedoporučených projektů k podpoře v rámci této výzvy. 
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