
 
Zápis z jednání Výběrové komise MAS 

Forma konání: elektronická forma 
Datum: 15. - 17. 2. 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 15. 2. 2021 byl členům Výběrové komise rozeslán níže přiložený e-mail: 

Vážení členové výběrové komise, 
jak jsem již avizovala, v průběhu minulého 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. 19.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy II. (číslo výzvy MAS – 

561/06_16_038/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_038/0016013 Parkoviště 

u Horního 

nádraží 

Křenovice 

Obec 

Křenovice 

1578 947 

Kč 

40 z 40 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 10.2.2021.  
- 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 19. výzvy MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – 
Terminály a parkovací systémy II. a požádat Vás o hlasování. 

Prosím, svoji odpověď zašlete nejpozději do středy 17.2.2021. 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.



 
Hlasování: 
Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje finální kontrolní list hodnocení projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016013. 
Hlasování:                     PRO – 

PROTI –  
ZDRŽEL SE -  

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 
Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění   

1. 

Přestup mezi druhy veřejné dopravy 
 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt je navržen v přímé vazbě na 
přestupní uzel umožňující přestup 
mezi dvěma druhy veřejné 
hromadné dopravy (železniční, 
regionální autobusová, městská 
autobusová). 10 bodů 

10 Projekt je navržen v přímé vazbě na 
přestup mezi železniční a regionální 

autobusovou dopravou. (Studie 
proveditelnosti, str. 8, žádost o 

podporu, str. 1,3-4) 

  

Projekt není v místě přestupu mezi 
více druhy veřejné hromadné 
dopravy (železniční, regionální 
autobusová, městská autobusová). 0 bodů 

  

2. 

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. 10 bodů 

10 

Jak je uvedeno v kartě souladu 1, 
str.3 Projekt je v souladu se 

Strategickým plánem rozvoje obce 
Křenovice – 2012–2020, také též se 

Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Slavkovské 
bojiště pro období 2014–2020. Ve 

studii proveditelnosti str. 34 se 
uvádí, že projekt „Parkoviště u 
Horního nádraží Křenovice“ je 

zařazen do Programu rozvoje obce 
Křenovice 2012-2020 a při tvorbě 

rozpočtu a rozpočtových výhledů se 
s ním dlouhodobě počítá. 

  

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 nemá 
zpracován Strategický rozvojový 
dokument. 

0 bodů 

  

 



 

3. 

Parkovací místa pro kola 
 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 
(Aspekt efektivnosti a hospodárnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt zahrnuje realizaci 6 a více 
parkovacích stání pro kola. 10 bodů 

10 V žádosti je na str. 19 uvedeno, že v 
rámci projektu bude v prostoru 

parkoviště vybudováno 10 
parkovacích míst pro jízdní kola. 

 

Projekt zahrnuje realizaci 1 - 5 
parkovacích stání pro kola. 

5 bodů  

Projekt nezahrnuje realizaci 
parkovacích stání pro kola. 

0 bodů  

4. 

Vazba na přestupní 
uzel/stanici/zastávku veřejné 

hromadné dopravy 
 

(posuzováno k datu podání žádosti o 
podporu) 

 
(Aspekt účelnosti) 

Relevantní pro aktivitu Terminály 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt se týká přestupního 
uzlu/stanice/zastávky veřejné 
hromadné dopravy, která navazuje 
na dopravu do minimálně 5 dalších 
obcí (mimo obec realizace), kdy se 
nemusí jednat o obce z území MAS 

10 bodů 

NR 

Kritérium není relevantní, není 
zaměřen na rekonstrukci, 

modernizaci a výstavbu terminálů 
jako významných přestupních uzlů 

veřejné dopravy. Jak lze dohledat ve 
studii proveditelnosti na straně 18 a 

11. 

 

Projekt se týká přestupního 
uzlu/stanice/zastávky veřejné 
hromadné dopravy, která navazuje 
na dopravu do maximálně 4 dalších 
obcí (mimo obec realizace), kdy se 
nemusí jednat o obce z území MAS. 

5 bodů  

5. 

Počet vytvořených parkovacích míst 
(posuzováno k datu podání žádosti o 

podporu) 
 

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti) 
Relevantní pro aktivitu Samostatné 

parkovací systémy 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt vytváří 10 a více nových 
parkovacích míst pro vozidla a 
motocykly. 

10 bodů 

10 Projekt vytváří 23+2 parkovacích 
míst pro vozidla a motocykly. 

(Žádost o podporu, str. 19, studie 
proveditelnosti str. 11) 

 

Projekt vytváří max. 9 parkovacích 
míst pro vozidla a motocykly. 

5 bodů  

      
 

 

     
 

 
 

Celkový počet bodů 40  
 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodu. Maximální počet bodů je 40.  
 

 
 

       
 



 

Složení komise: 

Podpisy 
přítomných 

členů 
hodnotící 
komise: 

Závěrečné vyjádření komise (komise 
doporučuje/nedoporučuje projekt k podpoře) 

 

Jméno a příjmení: Vladislava Vaněčková   

komise doporučuje projekt k podpoře 

 

Jméno a příjmení: Miroslav Zborovský    

Jméno a příjmení: Ondřej Buchta    

       
 

Datum a místo konání hodnotící komise: 1.-11.2.2021 jednání hodnotící komise per rollam    
 

Jméno a podpis zapisovatele: Dana Adamcová    
 

 

 

 

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

– IROP – Terminály a parkovací systémy II. (číslo výzvy MAS – 561/06_16_038/CLLD_17_03_001) 

Hlasování:                     PRO – 

PROTI –  
ZDRŽEL SE -  

 

Seznam doporučených projektů – Výzva č. 19.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy II. (číslo výzvy MAS – 

561/06_16_038/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_038/0016013 Parkoviště u 

Horního nádraží 

Křenovice 

Obec Křenovice 1578 947 Kč 40 z 40 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 

- - - - - - 



 
 

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. 
 

 

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


 
 

Na e-mail poslali svoji reakci tito členové: Zdeněk Vykoukal, Roman Holoubek, Vladislava 
Vaněčková, Miroslav Zborovský, Regina Kokešová, Lenka Štěpánková, Jaroslav Řezáč, 

Ondřej Buchta, Radek Hůrka – 9 členů z 9  

- emaily s reakcemi 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:  

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje finální kontrolní list hodnocení 
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016013. 
Hlasování:                     PRO – 7 

PROTI – 0 
ZDRŽEL SE – 2 (J. Řezáč, R. Kokešová) 

 

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje seznam doporučených projektů v 

devatenácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Terminály a parkovací 

systémy II. (číslo výzvy MAS – 561/06_16_038/CLLD_17_03_001). 

Hlasování:                     PRO – 7 

PROTI – 0  
ZDRŽEL SE – 2 (J. Řezáč, R. Kokešová) 

 

 

Zápis vytvořila: Dana Adamcová 

Dne: 18. 2. 2021 

 

Schválil: Miroslav Zborovský      …………………………… 

              podpis  

   


