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MAS PODBRNĚNSKO, spolek 
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

www.podbrnensko.cz 

 

Zá pis 
ze zásedá ní  vý be rove  komise dne 24. 11. 2020 

Čas:   16:00 hodin 
Místo:   online skrze Microsoft Teams online - viz Záznam z realizace č. 1 výzev 6, 7 a 8 
 
Přítomní: členové Výběrové komise a pracovníci Kanceláře MAS – Ivana Flajšingerová, 

Hana Svobodová, Vít Hrabina, Ingrid Plísková, Martina Minaříková, Jana 
Richterová, Jitka Benová, Lenka Ungrová, Lucie Kubalíková, Marie Bednářová, 
Jaroslav Sedlář. 

    Přítomno:  11 členů ze 13, jednání je usnášeníschopné.   
 
Program zasedání Výběrové komise: 
 

1. Úvod 

2. Program jednání 

3. Výzva č. 6, 7 a 8 IROP - Připomenutí 

4. Výzva č. 6, 7 a 8 IROP – Etický kodex a střet zájmů 

5. Věcné hodnocení výzvy č. 8 IROP 

6. Věcné hodnocení výzvy č. 7 IROP 

7. Věcné hodnocení výzvy č. 6 IROP 

8. Následující postup v hodnocení projektů 

9. Zasedání orgánu za nouzového stavu a mimořádných opatření 

10. Různé a závěr 

1. ÚVOD 

Předsedkyně Výběrové komise Lucie Kubalíková zahájila zasedání v 16:00 hodin a přivítala přítomné 
členy výběrové komise a zástupce MAS. Následně předala slovo Janu Oujeskému a pověřila ho vedením 
dnešního zasedání. Jan  Oujeský konstatoval, že na základě prezenční listiny je přítomno 10 ze 13 členů 
a zároveň že žádná ze zájmových skupin/sektoru nepřevyšuje podíl 49 %. Výběrová komise je 
usnášeníschopná.  

 
2. PROGRAM JEDNÁNÍ  

Jan Oujeský seznámil přítomné s programem zasedání, žádný z členů nevznesl námitky na doplnění 
programu. Oujeský uvedl, že každý hodnotitel musí být proškolen k věcnému hodnocení. Proto je i 
dnešní zasedání zároveň školením členů VK pro věcné hodnocení výzvy. 
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3.VÝZVA Č. 6, 7 A 8 IROP - PŘIPOMENUTÍ 

Představení výzev 

Jan Oujeský v krátkosti připomněl výzvy: 
 
č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek - Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem 
sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením II: 

 Zaměření výzvy: 
o nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 
o výstavba a stavební úpravy, 
o které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a 

zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými 
skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů.  

o Všechny registrované soc. služby kromě domovů pro seniory, domovů se zvláštním 
režimem a služby pouze s CS senioři (osoby staší 65 let)Celková alokace: 2 891 630,00 
Kč 

 Maximální výše způsobilých výdajů: 3 503 143,00 Kč 
 Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000,00 Kč 
 Dotace ve výši 95 % 
 Ex – post financování 

 
č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – Infrastruktura základního a středního vzdělávání II: 

 Zaměření výzvy: 
o nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 
o stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
o rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
o nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
o pořízení vybavení budov a učeben 
o pořízení kompenzačních pomůcek 
o zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 Maximální výše způsobilých výdajů: 2 500 000,00 Kč 
 Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000,00 Kč 
 Dotace ve výši 95 % 
 Ex – post financování 

 
č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek - Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II: 

 Zaměření výzvy: 
o přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 
o rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
o nákup pozemků a staveb (nemovitostí) 
o pořízení vybavení budov a učeben 
o pořízení kompenzačních pomůcek 

 Maximální výše způsobilých výdajů: 2 891 631,00 Kč 
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 Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000,00 Kč 
 Dotace ve výši 95 % 
 Ex – post financování 

 

Představení projektů 

Oujeský připomněl žádosti v rámci jednotlivých výzev  
 
č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek - Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem 
sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením II: 
 Zaregistrované žádosti o podporu: 3 
 Úspěšně ukončil FNP celkem 3 projekty 

o Název projektu: Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Břeclav 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015152 
Žadatel: Diecézní Charita Brno 

o Název projektu: Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Rajhrad 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015160 
Žadatel: Diecézní Charita Brno 

o Název projektu: Rozvoj sociálních služeb města Židlochovice 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015159 
Žadatel: město Židlochovice 

 
č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – Infrastruktura základního a středního vzdělávání II: 

 Zaregistrované žádosti o podporu: 6 
 Úspěšně ukončil FNP celkem 6 projektů 

o Název projektu: Modernizace výuky cizích jazyků prostřednictvím IT technologií v ZŠ 
Vlasatice 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014727 
Žadatel: ZŠ a MŠ Vlasatice 

o Název projektu: Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice  
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738 
Žadatel: ZŠ a MŠ Přibice 

o Název projektu: Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Troskotovice  
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014620 
Žadatel: ZŠ a MŠ Troskotovice 

o Název projektu: Učebna přírodních věd na II. ZŠ a MŠ Pohořelice 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 
Žadatel: ZŠ a MŠ Pohořelice 

o Název projektu: Vybavení odborných učeben pavilonu přírodních věd ZŠ Židlochovice 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 
Žadatel: město Židlochovice 

o Název projektu: Vybavení odborných učeben pro žáky ZŠ a MŠ Pohořelice 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 
Žadatel: město Pohořelice 

 
č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek - Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II: 

 Zaregistrované žádosti o podporu: 1 
 Úspěšně ukončil FNP celkem 1 projekt 
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o Název projektu: SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání 
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125 
Žadatel: město Pohořelice 

Věcné hodnocení dle IP MAS Podbrněnsko 

Jan Oujeský připomněl věcné hodnocení v rámci výzev IROP, které se řídí Interními postupy MAS 
Podbrněnsko, spolek – IROP (aktuálně platná verze 1.1 od 27. 9. 2018). 
 
Dva členové (za každý projekt) hodnotící komise MAS Podbrněnsko, spolek, kteří byli dne 13. 11. 2020 
usnesením Výběrové komise vybráni, zpracovali podklad pro hodnocení. Tento podklad pro hodnocení 
je následně využit pro druhé zasedání Výběrové komise k Výzvě č. 6, 7 a 8 IROP, kdy bude sloužit pro 
hodnocení konkrétních projektů / žádostí o podporu. VK se vytvořenými podklady pro hodnocení 
nemusí řídit. Výsledkem věcného hodnocení je 1 Kontrolní list VK pro každý projekt / žádost o podporu. 
Všichni přítomní členové VK dne 12. 11. 2020 na zasedání dostali všechny a kompletní žádosti 
o podporu v dané výzvě – dostatečný čas na přípravu na další zasedání. Rovněž všem členům byly 
materiály zaslány 13. 11. 2020. 
 
Zpracování podkladů pro věcné hodnocení výzvy č. 6, 7 a 8 IROP – vždy na rozhodnutí VK 

 Členové VK 
 Externí experti – možnost využít externích expertů na hodnocení konkrétních kategorií 

 
Dne 20. 11. 2020 byly společně s podklady pro hodnocení od vybraných členů VK rozeslány i následující 
další dokumenty (na základě usnesení VK ze dne 13. 11. 2020): 

 Návrh zápisu ze zasedání 
 Přehled přidělení bodů dle podkladů pro hodnocení od vybraných členů VK 
 Návrh vyplnění KL 

 
Výsledkem věcného hodnocení je součet bodového hodnocení. Výstupem věcného hodnocení je 
seznam projektů seřazený sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. V každé výzvě bude 
specifikována minimální a maximální bodové rozpětí a potřebný počet bodů ke splnění podmínek 
věcného hodnocení: 

 Minimální bodové hodnocení: 15 bodů (výzva č. 6), 38 bodů (výzva č. 7) a 0 bodů (výzva č. 8) 
 Maximální bodové hodnocení výzva č. 6, 7 a 8: 100 bodů 
 Bodová hranice pro splnění VH výzva č. 6, 7 a 8: 50 bodů 

 
V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+.  
 
Členové Výběrové komise nesmí během hodnocení komunikovat s žadateli.  
 
Jan Oujeský představil kontrolní listy Věcného hodnocení Výzvy č. 6, 7 a 8 MAS Podbrněnsko, spolek – 
IROP. V kontrolním listě je vždy specifikováno, za co získá žadatel / projekt příslušný počet bodů. Vždy 
je nutné ke každému kritériu napsat odůvodnění zisku bodů.  
Oujeský zdůraznil zachování mlčenlivosti (Etický kodex) o všech údajích a skutečnostech, samozřejmě 
včetně zneužití podkladů, které hodnotitel dostává pro hodnocení! 
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Kritéria věcného hodnocení 

Mgr. Oujeský připomněl kritéria věcného hodnocení výzvy č. 6, 7 a 8 IROP. Obecně jsou tato kritéria 
objektivní a transparentní, zároveň i samotné hodnocení musí probíhat podle těchto principů. Více viz 
příloha zápisu zasedání VK 12. 11. 2020. 
 

Obecná podoba žádostí o podporu 

Jan Oujeský představil podobu žádostí o podporu a formu, jakou jsem do Výzev MAS Podbrněnsko, 

spolek – IROP předkládány. Žadatelé předkládají žádost o podporu přes elektronický systém MS2014+. 

V tomto systému jsou rovněž hodnoceny ze strany MAS. Nicméně zřízen přístup do systému pouze 

pracovníkům kanceláře MAS, nikoliv všem členům orgánů MAS. Proto se celá žádost ze systému 

exportuje a jsou staženy všech přílohy.  

Žádost o podporu: 
 Žádost o podporu – export ze systému MS2014+ 

 Povinné přílohy žádosti o podporu (dle výzvy MAS) 

 Nepovinné přílohy žádosti o podporu 

Jan Oujeský upozornil na Studii proveditelnosti. Ta je tvořena dle Osnovy od ŘO IROP a MAS – pokud 
není informace uvedené v dané kapitole, ale je uvedena v jiné části dokumentu, tak se považuje, že je 
informace uvedená (není chyba)! Pokud tedy informace nenaleznete v uvedených kapitolách, je nutné 
se podívat i do ostatních kapitol.  
 

4. VÝZVA Č. 6, 7 a 8 IROP – Etický kodex a střet zájmů 

Jan Oujeský připomněl Etický kodex IROP, který slouží k prohlášení členů výběrové komise, že 
neexistuje střet zájmů k daným projektům a že hodnocení bude provedeno objektivně a nestranně. 
Střet zájmů nastává závislostí na žadateli ve formě: Partnerství, Smluvní vztahy, Rodinné důvody, 
Citové vazby, Politické a národní spřízněnosti, Hospodářské zájmy, Majetkový či jiný prospěch. Rovněž 
prohlašuji, že na vypracování projektu(-ů) jsem se nepodílel (na žádosti, záměru atd.), v případě 
podpoření projektu se nebudu podílet na realizaci a nemám osobní zájem na realizaci. Zároveň 
Mgr. Oujeský upozornil na zachování mlčenlivosti o všech údajích a skutečnostech, které se při 
hodnocení dozvěděl.  
Pokud existuje Střet zájmů, tak daný člen hodnotící komise je vyloučen z hodnocení všech projektů 
dané výzvy. Střet zájmů bude uveden v zápise z jednání Výběrové komise (konkrétní člen a projekt). 
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Dle usnesení ze dne 13. 11. 2020: 
 
Usnesení č. 1/5-2020 
VK schvaluje usnesení, že níže uvedená(-é) osoba(-y) jsou ve střetu zájmů s projektem(-y) výzvy č. 6, 
a tudíž se nebudou podílet na hodnocení projektů v dané výzvě 

Člen Výběrové komise Zástupce Název projektu Registrační číslo 

Město Židlochovice Jana Richterová 
Rozvoj sociálních služeb města 

Židlochovice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015159 

 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/5-2020 
VK schvaluje usnesení, že níže uvedená(-é) osoba(-y) jsou ve střetu zájmů s projektem(-y) výzvy č. 7, 
a tudíž se nebudou podílet na hodnocení projektů v dané výzvě 

Člen Výběrové 

komise 
Zástupce Název projektu Registrační číslo 

Vít Hrabina - 
Modernizace výuky cizích jazyků 

prostřednictvím IT technologií v ZŠ Vlasatice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014727 

Vít Hrabina - Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738 

 ZŠ a MŠ Pohořelice Jitka Benová 
Učebna přírodních věd na II. ZŠ a MŠ 

Pohořelice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 

 Marie Bednářová - 
Učebna přírodních věd na II. ZŠ a MŠ 

Pohořelice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 

Jakub Janča - 
Vybavení odborných učeben pavilonu 

přírodních věd ZŠ Židlochovice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 

Město Židlochovice Jana Richterová 
Vybavení odborných učeben pavilonu 

přírodních věd ZŠ Židlochovice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 

 ZŠ a MŠ Pohořelice Jitka Benová 
Vybavení odborných učeben pro žáky ZŠ a 

MŠ Pohořelice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 

 Marie Bednářová - 
Vybavení odborných učeben pro žáky ZŠ a 

MŠ Pohořelice 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 

 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/5-2020 
VK schvaluje usnesení, že níže uvedená(-é) osoba(-y) jsou ve střetu zájmů s projektem(-y) výzvy č. 8, 
a tudíž se nebudou podílet na hodnocení projektů v dané výzvě 

Člen Výběrové komise Zástupce Název projektu Registrační číslo 

  

SVČ Pohořelice učebny 

zájmového a neformálního 

vzdělávání 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125 

 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Následně se zeptal všech přítomných členů, zda nedošlo ke zjištění střetu zájmů od minulého setkání, 
případně zda nejsou ve střetu zájmů osoby, které se minule neúčastnili. Nikdo kromě výše uvedených 
není ve střetu zájmů. 
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5. VĚCNÉ HODNOCENÍ VÝZVY Č. 8 IROP 

Proběhlo věcné hodnocení projektů ve Výzvě č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP, dle nastavených 
postupů a procesů s využitím všech dostupných materiálů a podkladů. 
 
Projekt č. 1: SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125 – žadatel město Pohořelice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 nebyly navrženy změny či dodatky. 

 
Usnesení č. 1/6-20201  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu SVČ Pohořelice učebny 
zájmového a neformálního vzdělávání, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125 – 
žadatel město Pohořelice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Jan Oujeský v krátkosti shrnul výsledky věcného hodnocení výzvy č. 8 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 
– Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání. 
Tab. 1 Seznam projektů / žádostí o podporu s úspěšným ukončením věcného hodnocení (zisk 50 a více bodů).   

Projekt 

Datum a čas 
registrace 

žádosti 
o podporu 

Celkový počet 
bodů 

Pořadí dle počtu 
bodů 

P1 

SVČ Pohořelice učebny zájmového a 
neformálního vzdělávání 

21.09.2020 
100 1 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015125 14:33:00 

 

V 16:45 jednání opustili členové VK Jana Richterová, Jitka Benová, Vít Hrabina, Marie Bednářová, Jakub 
Janča, jednání je usnášeníschopné. 
 

6. VĚCNÉ HODNOCENÍ VÝZVY Č. 7 IROP 

Proběhlo věcné hodnocení projektů ve Výzvě č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP, dle nastavených 
postupů a procesů s využitím všech dostupných materiálů a podkladů. 
 
Projekt č. 1: Vybavení odborných učeben pro žáky ZŠ a MŠ Pohořelice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 – žadatel město Pohořelice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešen rozpor v kritériu č. 1 – uděleno celkem 15 bodů, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 4 – uděleno celkem 10 bodů, 

                                                           
1 Veškerá usnesení v tomto zápise jsou pouze jako podklad pro hlasování per rollam – v distanční formě nebylo možné 

zaznamenat hlasování jednotlivých členů, proto proběhlo per rollam hlasování dne 25. 11. 2020, ze kterého je vytvořen 
samostatný zápis.  
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 vyřešen rozpor v kritériu č. 5 – uděleno celkem 6 bodů. 
 
Usnesení č. 2/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Vybavení odborných 
učeben pro žáky ZŠ a MŠ Pohořelice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 – žadatel 
město Pohořelice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 2: Vybavení odborných učeben pavilonu přírodních věd ZŠ Židlochovice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 – žadatel město Židlochovice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 2 – uděleno celkem 5 bodů, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 4 – uděleno celkem 10 bodů. 

 
Usnesení č. 3/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Vybavení odborných 
učeben pavilonu přírodních věd ZŠ Židlochovice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 – žadatel město Židlochovice ve znění přílohy č. 5 zápisu 
zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Projekt č. 3: Učebna přírodních věd na II. ZŠ a MŠ Pohořelice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 – žadatel ZŠ a MŠ Pohořelice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 nebyly navrženy změny či dodatky. 

 
Usnesení č. 4/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Učebna přírodních věd 
na II. ZŠ a MŠ Pohořelice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 – žadatel ZŠ a MŠ 
Pohořelice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 4: Modernizace výuky cizích jazyků prostřednictvím IT technologií v ZŠ Vlasatice, registrační 
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014727 – žadatel ZŠ a MŠ Vlasatice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 2 – uděleno celkem 5 bodů. 
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Usnesení č. 5/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Modernizace výuky 
cizích jazyků prostřednictvím IT technologií v ZŠ Vlasatice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014727 – žadatel ZŠ a MŠ Vlasatice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání 
VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 5: Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738 – žadatel ZŠ a MŠ Přibice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešen rozpor v kritériu č. 2 – uděleno celkem 5 bodů, 
 vyřešen rozpor v kritériu č. 4 – uděleno celkem 10 bodů, 
 vyřešen rozpor v kritériu č. 7 – uděleno celkem 8 bodů. 

 
Usnesení č. 6/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Revitalizace počítačové 
učebny v ZŠ Přibice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738 – žadatel ZŠ a MŠ Přibice 
ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 6: Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Troskotovice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014620 – žadatel ZŠ a MŠ Troskotovice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 2 – uděleno celkem 5 bodů. 

 
Usnesení č. 7/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Rozvoj odborného 
vzdělávání na ZŠ Troskotovice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014620 – žadatel ZŠ a 
MŠ Troskotovice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Jan Oujeský v krátkosti shrnul výsledky věcného hodnocení výzvy č. 7 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 
– Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání. 
Tab. 2 Seznam projektů / žádostí o podporu s úspěšným ukončením věcného hodnocení (zisk 50 a více bodů).   

Projekt 
Datum a čas 

registrace žádosti 
o podporu 

Celkový 
počet bodů 

Pořadí dle 
počtu 
bodů 

P1 
Vybavení odborných učeben pro žáky ZŠ a MŠ Pohořelice 05.06.2020 

59 5 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014433 12:14:00 

P2 

Vybavení odborných učeben pavilonu přírodních věd ZŠ 
Židlochovice 

25.09.2020 
58 6 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015157 11:20:00 

P3 
Učebna přírodních věd na II. ZŠ a MŠ Pohořelice 03.07.2020 

63 4 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014638 10:01:00 

P4 

Modernizace výuky cizích jazyků prostřednictvím IT 
technologií v ZŠ Vlasatice 

17.07.2020 
66 3 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014727 10:50:00 

P5 
Revitalizace počítačové učebny v ZŠ Přibice 20.07.2020 

75 2 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014738 10:47:00 

P6 
Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Troskotovice 01.07.2020 

89 1 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014620 8:13:00 

 
V 17:15 se na jednání vrátili členové VK Jitka Benová, Vít Hrabina, Marie Bednářová, Jakub Janča, 
jednání je usnášeníschopné. 

 

7. VĚCNÉ HODNOCENÍ VÝZVY Č. 6 IROP 

Proběhlo věcné hodnocení projektů ve Výzvě č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP, dle nastavených 
postupů a procesů s využitím všech dostupných materiálů a podkladů. 
 
Projekt č. 1: Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Břeclav, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015152 – žadatel Diecézní Charita Brno. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 1 – uděleno celkem 10 bodů, 
 vyřešen rozpor v kritériu č. 7 – uděleno celkem 20 bodů. 

 
Usnesení č. 8/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Pořízení vozidel pro 
Oblastní charitu Břeclav, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015152 – žadatel Diecézní 
Charita Brno ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 2: Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Rajhrad, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015160 – žadatel Diecézní Charita Brno. 
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Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 1 – uděleno celkem 10 bodů. 

 
Usnesení č. 9/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Pořízení vozidel pro 
Oblastní charitu Rajhrad, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015160 – žadatel Diecézní 
Charita Brno ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Projekt č. 3: Rozvoj sociálních služeb města Židlochovice, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015159 – žadatel město Židlochovice. 
Členům VK byly představeny podklady pro hodnocení (viz přílohy zápisu č. 4). Po představení podkladů 
proběhla diskuze a byly navrženy změny či dodatky do Kontrolního listu Výběrové komise: 

 opraveny drobné chyby a překlepy, 
 vyřešena nesrovnalost v kritériu č. 1 – uděleno celkem 10 bodů. 

 
Usnesení č. 10/6-2020  
VK schvaluje Kontrolní list Věcného hodnocení Výběrové komise k projektu Rozvoj sociálních služeb 
města Židlochovice, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015159 – žadatel město 
Židlochovice ve znění přílohy č. 5 zápisu zasedání VK 24. 11. 2020: 
Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Jan Oujeský v krátkosti shrnul výsledky věcného hodnocení výzvy č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 
– Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání. 
Tab. 3 Seznam projektů / žádostí o podporu s úspěšným ukončením věcného hodnocení (zisk 50 a více bodů).   

Projekt 
Datum a čas registrace 

žádosti o podporu 
Celkový počet bodů Pořadí dle počtu bodů 

P1 

Pořízení vozidel pro Oblastní charitu 
Břeclav 

24.09.2020 
75 2 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015152 19:36:00 

P2 

Pořízení vozidel pro Oblastní charitu 
Rajhrad 

25.09.2020 
70 3 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015160 11:38:00 

P3 

Rozvoj sociálních služeb města 
Židlochovice 

25.09.2020 
85 1 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015159 11:24:00 

 
V 17:30 se na jednání vrátila Jana Richterová. Výběrová komise je usnášeníschopná.  
 

8. NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP V HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

Jan Oujeský informoval členy VK o dalším postupu administrace hodnocení a výběru projektů v této 
výzvě: 

 Žadatelé budou informování o výsledku věcného hodnocení pomocí MS2014+ 
 Zápis z jednání a výsledek věcného hodnocení bude zveřejněn na webu MAS  
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 Žadatelé mají možnost se odvolat proti hodnocení – proti pozitivnímu i negativnímu (tzv. 
Přezkum): 

 O přezkumu rozhoduje Dozorčí rada MAS Podbrněnsko na svém zasedání do 20 PD 
od doručení žádosti o přezkum 

 Žadatel má možnost jen 1 přezkumu proti VH – musí doložit vše a odvolat se proti 
všemu najednou 

 Výsledek – odůvodněný, částečně odůvodněný, neodůvodněný přezkum 

 Pokud odůvodněný/částečně odůvodněný a zároveň díky tomu přesáhne hranici 
50 bodů -> nové zasedání VK, kde musí dojít k nápravě hodnocení (výsledky DR jsou 
pro VK závazné!) 

 Po ukončení všech přezkumů, případně po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum 
nastává VÝBĚR PROJEKTŮ MAS: 

 Výkonná rada dostane výstup z VH od VK (seznam projektů s bodovým hodnocením) 

 Následně VR přiřazuje požadované finance jednotlivým projektů do doby vyčerpání 
alokace sestupně dle celkového bodového hodnocení 

 Pokud bude alokace vyčerpána – možnost projekt zařadit na Seznam náhradních 
projektů: 

 Seznam projektů s pozitivním hodnocením FNP i VH, bohužel nebyla 
dostatečná alokace 

 Těmto žadatelům budou v průběhu nabízeny finance z relokací a úspor 
z jiných opatření SCLLD / Výzev MAS  

 Po výběru projektů nastává Závěrečné ověření způsobilosti projektů – CRR, následně Výběr 
projektů na ŘO IROP – MMR, a poté nastává Vydání Právního aktu 

 

9. ZASEDÁNÍ ORGÁNU ZA NOUZOVÉHO STAVU A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ 

Jan Oujeský představil procesy a postupy, které je nutné dodržet, pro zajištění distančního zasedání 
Výběrové komise a zajištění věcného hodnocení výzev, a to dle Doporučení pro MAS - per rollam - 
upřesnění postupů ŘO IROP. 
Oproti běžnému stavu se jedná o skutečnost, kdy je nutné dodržet stejné postupy, procesy a pravidla, 
jen se liší v distanční formě jejich doložení/potvrzení o správnosti postup. Ač Výběrová komise nemá 
v Jednacím řádu a MAS ve Stanovách, že může jednat per rollam, ŘO IROP v současné době udělil 
výjimku i takovým MAS a orgánům. Je to platné ovšem pouze po dobu nouzového stavu a opatření 
zamezující setkávání osob. Po ukončení nouzového stavu a opatření je nutné se do 30 pracovních dní 
(nejpozději) setkat a zpětně potvrdit na prezenčním zasedání způsob a procesy, které byly zvoleny. 
Není ovšem nutné znovu přeschvalovat veškeré usnesení.  
S ohledem na nutnost dokladovat veškerou dálkovou komunikaci a per rollam komunikaci, se taková 
komunikace stává součástí zápis VK.  
Podepsání dokumentů (Etické kodex, Prohlášení o proškolení apod.) – V současné době je možné 
pouze dokumentu v textovém editoru (např. Jan Oujeský, vlastní rukou) a následně při setkání do 30 
PD od ukončení nouzového stavu budou dokumenty dopodepsány. 
 
Následovala diskuze o nastavení procesů a způsobů hlasování per rollam a byl zvolen pro následující 
hlasování související s výzvou č. 6, 7 a 8 IROP tento způsob: 

 Hlasování per rollam bude konáno prostřednictvím emailu 
 Za per rollam hlasování bude zodpovědný Projektový manažer MAS 
 Termín pro hlasování bude vždy max. 1 den 
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 Člen, který nezašle hlasování per rollam v termínu, bude označen jako nepřítomný 
 Osoby ve střetu zájmů s konkrétním projektem (a tudíž i výzvou) pro dané usnesení nehlasují 

(obdobné, jako kdyby z jednání byli vyloučeni) 
 
 

10. RŮZNÉ A ZÁVĚR 

Jan Oujeský poděkoval přítomným za účast na zasedání. 
 
Usnesení č. 11/6-2020 
VK ověřuje správnost zápisu ze zasedání VK 24. 11. 2020. 

Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Následně předal slovo předsedkyni Výběrové komise, která poděkovala všem členům za účast a 
ukončila zasedání v 17:45.  
 
 
 
Projektový manažer MAS:  Mgr. Jan Oujeský ……………………………………………. 
 
 
Přílohy Zápisu Výběrové komise konané dne 24. 11. 2020: 

Příloha č. 1. Prezentace k zasedání 12. 11. 2020 
Příloha č. 2. Etický kodexy IROP 
Příloha č. 3. Prohlášení o proškolení členů VK IROP 
Příloha č. 4. Podklady pro hodnocení od jednotlivých členů VK 
Příloha č. 5. Kontrolní listy věcného hodnocení Výběrové komise 
Příloha č. 6. Základní osnova Zápisu ze zasedání 
Příloha č. 7. Základní osnova kontrolních listů Výběrové komise pro jednotlivé projekty 
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