
 
Zápis z jednání Výběrové komise MAS 

Forma konání: elektronická forma 

Datum: 22. - 27. 1. 2021 

Zasláno: všem členům Výběrové komise MAS – Zdeněk Vykoukal, Roman Holoubek, 
Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský, Regina Kokešová, Lenka Štěpánková, Jaroslav 
Řezáč, Ondřej Buchta, Radek Hůrka 

Dne 22. 1. 2021 byl členům Výběrové komise rozeslán níže přiložený e-mail:  

Vážení členové výběrové komise, 
jak jsem již avizovala, v průběhu tohoto týdne bylo provedeno hodnotící komisí hodnocení 
zadaného projektu a byl vytvořen a následně schválen návrh finálního kontrolního listu. Proto 
můžeme přistoupit k 2. jednání výběrové komise. 
V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám pro informaci zápis z jednání  hodnotící komise (prosím o 
jeho přečtení) a k hlasování a schválení pak: 

- návrh kontrolního listu odsouhlasený hodnotící komisí a  
- sestavený seznam doporučených/nedoporučených projektů k podpoře, který obsahuje 

jeden podaný a hodnocený projekt v rámci této výzvy (viz níže). 
 

Návrh – seznam doporučených/nedoporučených projektů 
Výzva č. 17.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní studie krajiny (číslo výzvy MAS – 

020/06_16_058/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_058/0015948 Územní 
studie 

krajiny 

správního 
obvodu 

ORP 

Slavkov u 

Brna 

Město 
Slavkov 

u Brna 

1 111 

990 

20 z 20 Projekt doporučen k podpoře – projekt 

splnil podmínky věcného hodnocení 

- - - - - - 

 

Stručné info ohledně jednání hodnotící komise:  
- Hodnotitelé zaslali své vytvořené kontrolní listy s bodovým hodnocením a odůvodněním 

udělených bodů,  
- následně kancelář MAS vytvořila návrh finálního kontrolního listu a zaslala ho 

k odsouhlasení hodnotící komisi.  

- Finální kontrolní list byl schválen hodnotící komisí 19.1.2021.  
- Hodnotitelé se shodli v rámci svých kontrolních listů na bodovém hodnocení 

jednotlivých kritérií a do finálního KL bylo vybráno nejpřesnější odůvodnění získaných 
bodů – jednotlivá zdůvodnění viz zápis z jednání hodnotící komise per rollam v příloze 
tohoto e-mailu.  

 

Tímto si dovoluji z pověření předsedy výběrové komise svolat druhé jednání výběrové komise 
k hodnocení projektu podaného v rámci 17. výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní 
studie krajiny a požádat Vás o hlasování.



 
Hlasování: 
Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje finální kontrolní list hodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948. 
Hlasování:                     PRO – 

PROTI –  

ZDRŽEL SE -  

Číslo Název kritéria 

Referenč
ní 

dokumen

t 

Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body) 

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění    

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/3a

72d5bf-e43d-4616-87e5-f7b8c2a7ab3f?version=1.19) 

 

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti) 

Podklady 

pro 

hodnocen

í 

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 

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". 

  

    

    

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     

https://www.czso.cz/documents/11280/17803643/vu01.xlsx/3a72d5bf-e43d-4616-87e5-f7b8c2a7ab3f?version=1.19
https://www.czso.cz/documents/11280/17803643/vu01.xlsx/3a72d5bf-e43d-4616-87e5-f7b8c2a7ab3f?version=1.19


 

2. 

Rozloha řešeného území (km²) 
(ke dni podání žádosti o podporu) 

 

(Aspekt účelnosti a hospodárnosti) 

Žádost o 
podporu, 

Podklady 

pro 

hodnocen

í 

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

10 bodů 

10 

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 

    

    

    

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

5 bodů     

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 10 bodů. Maximální počet bodů je 20.      
 

        
 

Celkový počet bodů 20   
 

        
 

Složení komise: 

Podpisy 

přítomnýc
h členů 

hodnotící 
komise: 

Závěrečné vyjádření komise 
(komise 

doporučuje/nedoporučuje 
projekt k podpoře) 

 

Jméno a příjmení: Regina Kokešová   

komise doporučuje projekt k 
podpoře 

 

Jméno a příjmení: Lenka Štěpánková    

Jméno a příjmení: Zdeněk Vykoukal    

        
 

Datum a místo konání hodnotící komise: 15.-19.1. 2021 jednání hodnotící komise per rollam     
 

Jméno a podpis zapisovatele: Dana Adamcová     
 

                 

 



 
Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje seznam doporučených projektů v sedmnácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s. – 

IROP – Územní studie krajiny (číslo výzvy MAS – 020/06_16_058/CLLD_17_03_001). 

Hlasování:                     PRO – 

PROTI –  

ZDRŽEL SE -  
 

Seznam doporučených projektů - Výzva č. 17.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Územní studie krajiny (číslo výzvy MAS – 

020/06_16_058/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_058/0015948 Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP 
Slavkov u Brna 

Město Slavkov 
u Brna 

1 111 990 20 z 20 Projekt doporučen k podpoře – 

projekt splnil podmínky věcného 
hodnocení 

- - - - - - 

 

Prosím, svoji odpověď zašlete nejpozději do středy 27.1.2021. Vždy prosím zkopírujte znění usnesení a k němu uveďte Vaše hlasování. Po 
odhlasování Vám bude zaslán zápis z 2. jednání k vypořádání připomínek a schválení. 
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.

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



