
 
 

  

Zápis z Výběrové komise – hodnocení projektů IROP  

12. – 15. výzva 

Datum a čas začátku školení 
VK 

6.12.2021, prostřednictvím emailů a telekonference 

Místo jednání  Hantály, a. s., Tovární 22, Velké Pavlovice 

MAS Hustopečsko, z.s. 

Program  Výběr projektů z IROP 12. – 15. výzva 

Výzva MAS č. 12 

Opatření SCLLD (číslo a název) 12. Výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV 
 

Výzva MAS č. 13 

Opatření SCLLD (číslo a název) 13. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura IV 
 

Výzva MAS č. 14 

Opatření SCLLD (číslo a název) 14. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální infrastruktura včetně 
komunitních center III 
 

Výzva MAS č. 15 

Opatření SCLLD (číslo a název) 15. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální podnikání II 
 

 

 

Jednání výběrové komise se uskutečnilo dne 6.12.2021 od 8:00 hodin v kanceláři MAS Hustopečsko, z. 

s. Hantály, a. s., Tovární 22, Velké Pavlovice, účastníci byli k osobnímu jednání a dále účastníci, kteří 

byli hodnotiteli projektů a nemohli se osobně účastnit, byli přizváni online, prostřednictvím odkazu 

Připojit se ke konverzaci (microsoft.com).  

Do kanceláře MAS se dostavilo 10 členů Výběrové komise fyzicky, omluvil se pan Stávek. Online se 

připojili paní Adámková a Charvátová, účastnili se za účelem prezentace výsledku hodnocení – 

jednotkové kontrolní listy, neměli právo hlasování. 

 

Před zahájením jednání proběhla prezentace účastníků, ověření usnášeníschopnosti a ověření 

podmínky hlasovacích práv (zájmové skupiny a veřejný sektor). Ověření provedla projektová manažera 

pro realizaci SCLLD Ing. Veronika Mikulicová na základě prezenční listiny, která je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzRlNmM3ODEtNjVmMS00OGU1LWI1Y2ItZDJhODY3Nzk3MjE0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f53c2345-6b84-485d-87fe-3d2002cb507d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522109d897a-f57e-4115-b9d4-e7484044e94d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=111f28eb-e38a-4ef9-b904-1495dd706d94&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 
 
Jmenný seznam přítomných účastníků Výběrové komise: 

Název subjektu Sektor Zájmová skupina 

Název subjektu Sektor Zájmová skupina 

Ing. Jana Charvátová, Brumovice soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) rozvoj komunitní společnosti 

Přátelé Bohumilic, Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna soukromý neziskový rozvoj komunitní společnosti 

Mužáci z Popic, Josef Urbánek, Popice soukromý neziskový rozvoj komunitní společnosti 

Město Hustopeče, PaedDr. Hana Potměšilová Veřejný Obce 

Mikroregion Hustopečsko, Mgr. Radek Valenta Veřejný Obce 

Obec Němčičky, Zbyněk Slezák Veřejný Obce 

Akce v Šakvících, z. s., Mgr. David Osička soukromý neziskový rozvoj komunitní společnosti 

Ing. Jan Charvát soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) 
podpora malého a středního 
podnikání 

PhDr. Tomáš Laz soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) vzdělávání a sociální služby 

Ing. Jana Hrádková soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) rozvoj komunitní společnosti 

Pavel Furch, DiS. soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) vzdělávání a sociální služby 

 

Jmenný seznam online účastníků Výběrové komise bez nároku na hlasování: 

Název subjektu Sektor Zájmová skupina 

Název subjektu Sektor Zájmová skupina 

Ing. Jana Charvátová, Brumovice soukromý podnikatelský (FO 

nepodnikající) rozvoj komunitní společnosti 

Přátelé Bohumilic, Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna soukromý neziskový rozvoj komunitní společnosti 

 

Omluveni: 

p.č. Název subjektu Sektor Zájmová skupina 

1 Ing. Jan Stávek, Němčičky soukromý podnikatelský podpora malého a středního 
podnikání 

 

Začátek jednání v 8:00 hod.  

Program jednání 

1. Zahájení jednání a schválení programu 

2. Volba zapisovatele  
3. Hodnocení 12. – 15. výzva MAS Hustopečsko 

 

 

 



 
 

 
Ad 1.) Zahájení jednání a schválení programu 

 

Předseda Výběrové komise PhDr. Tomáš Laz přivítal přítomné členy na jednání Výběrové komise 

MAS. Informoval, že účelem jednání je věcné hodnocení projektů z výzev  č. 12. – 15. MAS Hustopečsko 

  

PhDr. Tomáš Laz konstatoval, že Výběrová komise se sešla v počtu 10 osob. Zastoupení veřejného 

sektoru není vyšší než 50 %, Výběrová komise je usnášeníschopná. 

 

PhDr. Tomáš Laz dal hlasovat o schválení programu: zahájení, volba zapisovatele, věcné hodnocení 

předložených žádostí MAS v IROP. 

 

Hlasování:   PRO:  10  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení 1: Program schválen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 2.) Volba zapisovatele   

 

Předseda navrhl do funkce zapisovatelky z jednání výběrové komise Veroniku Mikulicovou a do funkce 

schvalovatele Michala Zicha, dal dále hlasovat o zvolení zapisovatele a schvalovatele do systému 

CSSF14+ (pro zápis výsledků jednání Výběrové komise). Navrženi předsedou byli: 

- zapisovatel: Ing. Veronika Mikulicová 

- schvalovatel: Ing. Michal Zich 

Hlasování:   PRO:  10  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0  

Usnesení 2: Zapisovatelem do systému CSSF14+ pro zápis výsledků jednání Výběrové komise byla 

navržena Ing. Veronika Mikulicová. Schvalovatelem zápisu v systému CSSF14+ byl navržen Ing. 

Michal Zich. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 3.) Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS Hustopečsko – 12. Výzva MAS Hustopečsko-IROP-
Podpora vzdělávání IV 
 

Předseda Výběrové komise požádal Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD Ing. Michala Zicha, aby 

podal základní informace o průběhu výzvy. 

 Informace o průběhu výzvy: 

− Příjem žádostí od 28.6. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59 

− alokace na vyhlášenou výzvu: 3 498 993,82 Kč 

− celkem zaregistrováno 6 projektů 

 



 
 
Seznam přijatých projektů: 

Výzva  

12. Výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora 
vzdělávání IV  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel číslo projektu 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovaná 
dotace 

1. 

Digitální rozvoj - 
zlepšení kvality 
vzdělávání v ZŠ 
Vrbice 
 

Základní škola 
Vrbice, okres 
Břeclav, 
příspěvková 
organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6849 677 518,00 643 642,10 

2. 

Zřízení 
odborných 
učeben - 
jazyková učebna 
 

Základní škola 
Klobouky u 
Brna, 
příspěvková 
organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6859 774 651,00 735 918,45 

3. 

Vytvoření a 
vybavení 
multimediální 
učebny včetně 
modernizace ICT 
techniky 
 

Základní škola 
a mateřská 
škola Šitbořice, 
příspěvková 
organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6866 3 198 826,92 3 038 885,57 

4. 

Obnova ICT 
vybavení - 
vybudování 
počítačové 
učebny ZŠ 
Uherčice 
 

Základní škola 
a Mateřská 
škola Uherčice, 
okres Břeclav 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6847 783 880,00 

 
 
 
744 686,00 

 

5. 

Vybudování 
odborné 
jazykové učebny 
v ZŠ a MŠ 
Šakvice 
 Obec Šakvice 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6874 
 697 234,14 662 372,43 

6. 

Cestou 
digitalizace 
technického 
vybavení ke 
kvalitnímu 
vzdělání 21. 
století 
 

Gymnázium, 
Velké 
Pavlovice, Pod 
Školou 10, 
příspěvková 
organizace 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001
6821 2 393 939,47 2 274 242,49 

 

Žádosti vyhověly kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti. A žadatelé se vzdali práva na odvolání 

ve fázi provedené kontroly FNaP. 



 
 
Předseda komise vyzval přítomné, zda je někdo podjatý vůči projektům, nepodjatost byla potvrzena a 

podepsány etické kodexy ke každému hodnotícímu projektu všemi přítomnými členy Výběrové komise. 

Podjatost vůči některému z projektů nikdo neoznámil. Na základě tohoto zjištění tedy nebylo nutné 

provést nové ověření hlasovacích práv – poměr zájmových skupin a veřejného sektoru, který byl ověřen 

na začátku jednání, a nedošlo ke změně. 

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich na základě výzvy předsedy Výběrové komise 

seznámil členy se způsobem výběru členů hodnotících komisí (ZÁPIS O ZPŮSOBU VÝBĚRU ČLENŮ 

Výběrové komise) a způsobu hodnocení projektů. 

V další části jednání požádal předseda, aby manažeři MAS stručně představili každý projekt. Po každém 

představení projektu vyzval předseda každého člena hodnotící komise k seznámení s bodovým 

hodnocením na základě kontrolního listu a o stručnou rekapitulaci zjištění z hodnocení. Po představení 

všech projektů a výsledků hodnocení předseda přečetl pořadí jednotlivých projektů podle bodového 

hodnocení. 

Následovala diskuze nad závěry hodnotících komisí a příjem návrhů na změny v závěrech hodnotící 

komise. 

Diskuze byla u projektu Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, kde hodnotitelka paní 

Hrádková uvedla body ve věcném hodnocení 45 bodů oproti hodnocení pana Osičky, který udal 

projektu 60 bodů. Rozpor byl ve snímání dohody o využívání výstupů projektu, kde paní Hrádková byla 

v domnění, že MŠ má jí IČO. Ostatní členové výběrové komise se dohodli, že správně je verze pana 

Osičky, jeho kontrolní list byl výsledným kontrolním listem. 

Dalším diskutovaným projektem byl projekt Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu 
vzdělání 21. století, kdy hodnotitel pan Urbánek u výběrového kritéria Vazba na klíčové kompetence 
Hodnocení, zda součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben s vazbou  na 
jednu nebo více klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje 
vzdělávání, zvolil 4 klíčové kompetence, v souladu s KAP jsou KK 3, proto výsledný kontrolní list je 
s nižším bodovým ziskem 55 bodů. 
 

Poté proběhlo schválení návrhů navržených členy Výběrové komise a hlasování o výsledcích věcného 

hodnocení předložených žádostí. O výsledcích věcného hodnocení předložených žádostí hlasovali 

členové výběrové komise, kteří potvrdili nepodjatost. 

Výsledné kontrolní listy, sestavené na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů 

Výběrové komise k hodnoceným žádostem jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

 

 



 
 

Výzva  

12. Výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Podpora vzdělávání IV  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnoce
ní číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledné 
hodnocení 

1. 

Digitální rozvoj - 
zlepšení kvality 
vzdělávání v ZŠ 
Vrbice 
 

Základní 
škola 
Vrbice, 
okres 
Břeclav, 
příspěvkov
á 
organizace 

Charvátová 
Valenta 

65 
65 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016849 677 518,00 643 642,10  65 

 
         

2. 

Zřízení 
odborných 
učeben - 
jazyková učebna 
 

Základní 
škola 
Klobouky 
u Brna, 
příspěvkov
á 
organizace 

Hrádková 
Osička 

45 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016859 774 651,00 735 918,45 60 

 3. 

Vytvoření a 
vybavení 
multimediální 
učebny včetně 
modernizace ICT 
techniky 
 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Šitbořice, 
příspěvkov
á 
organizace 

Potměšilová 
Šafařík 

55 
55 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016866 3 198 826,92 

3 038 885,
57 55 

4. 

Obnova ICT 
vybavení - 
vybudování 
počítačové 
učebny ZŠ 
Uherčice 
 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Uherčice, 
okres 
Břeclav 

Adámková 
Slezák 

60 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016847 783 880,00 

 
 
 
744 686,00 

 60 

5. 

Vybudování 
odborné 
jazykové učebny 
v ZŠ a MŠ Šakvice 
 

Obec 
Šakvice 

Furch 
Urbánek 

60 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016874 
 697 234,14 662 372,43 60 

6. 

Cestou 
digitalizace 
technického 
vybavení ke 
kvalitnímu 
vzdělání 21. 
století 
 

Gymnáziu
m, Velké 
Pavlovice, 
Pod 
Školou 10, 
příspěvkov
á 
organizace 

Slezák 
Urbánek 

55 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016821 2 393 939,47 

2 274 242,
49 55 

 

 



 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Digitální rozvoj - zlepšení kvality 
vzdělávání v ZŠ Vrbice 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení 3: Věcné hodnocení žádosti  Digitální rozvoj - zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Vrbice 
bylo schváleno. 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Zřízení odborných učeben - 
jazyková učebna 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení 4: Věcné hodnocení žádosti  Zřízení odborných učeben - jazyková učebna bylo schváleno. 
 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Vytvoření a vybavení 
multimediální učebny včetně modernizace ICT techniky 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 5: Věcné hodnocení žádosti  Vytvoření a vybavení multimediální učebny včetně 
modernizace ICT techniky bylo schváleno. 
 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Obnova ICT vybavení - 
vybudování počítačové učebny ZŠ Uherčice 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 6: Věcné hodnocení žádosti  Obnova ICT vybavení - vybudování počítačové učebny ZŠ 
Uherčice bylo schváleno. 
 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Vybudování odborné jazykové 
učebny v ZŠ a MŠ Šakvice 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 7: Věcné hodnocení žádosti  Vybudování odborné jazykové učebny v ZŠ a MŠ Šakvice bylo 
schváleno. 
 
 
 
Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Cestou digitalizace technického 
vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 8: Věcné hodnocení žádosti  Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu 
vzdělání 21. století bylo schváleno. 
 



 
 

Usnesení 9: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložených 

žádostí a výši bodového hodnocení jednotlivých projektů na základě podkladů předložených 

hodnotícími komisemi v navrženém znění v 12. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS Hustopečsko – 13. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní 
infrastruktura IV 
 
Předseda Výběrové komise požádal Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD Ing. Michala Zicha, aby 

podal základní informace o průběhu výzvy. 

 Informace o průběhu výzvy: 

− Příjem žádostí od 1.7. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59 

− alokace na vyhlášenou výzvu: 2 206 726,86 Kč 

− celkem zaregistrován 1 projekt 

Seznam přijatých projektů: 

Výzva  

13. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní 
infrastruktura IV  

    

P.Č Název projektu CZ Žadatel číslo projektu 
Celkové 
způsobilé výdaje 

Požadovaná 
dotace 

1. 

Starovičky, Zahrady - 1. 
Etapa, Komunikace a IS 
pro výstavbu RD, SO 101 
Komunikace a zpevněné 
plochy, propustek Obec Starovičky 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_03
8/0016873 1 768 934,64 1 680 487,90 

 

Žádost vyhověla kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti. A žadatel se vzdal práva na odvolání ve 

fázi provedené kontroly FNaP. 

Předseda komise vyzval přítomné, zda je někdo podjatý vůči projektu, nepodjatost byla potvrzena a 

podepsány etické kodexy všemi přítomnými členy Výběrové komise. Podjatost vůči některému 

z projektů nikdo neoznámil. Na základě tohoto zjištění tedy nebylo nutné provést nové ověření 

hlasovacích práv – poměr zájmových skupin a veřejného sektoru, který byl ověřen na začátku jednání, 

a nedošlo ke změně. 

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich na základě výzvy předsedy Výběrové komise 

seznámil členy se způsobem výběru členů hodnotících komisí (ZÁPIS O ZPŮSOBU VÝBĚRU ČLENŮ 

Výběrové komise) a způsobu hodnocení projektů. 



 
 
V další části jednání požádal předseda, aby manažeři MAS stručně představili každý projekt. Po každém 

představení projektu vyzval předseda každého člena hodnotící komise k seznámení s bodovým 

hodnocením na základě kontrolního listu a o stručnou rekapitulaci zjištění z hodnocení.  

 

Následovala diskuze nad závěry hodnotících komisí a příjem návrhů na změny v závěrech hodnotící 

komise. Žádné návrhy na změny nebyly podány. Poté proběhlo schválení návrhů navržených členy 

Výběrové komise a hlasování o výsledcích věcného hodnocení předložených žádostí. O výsledcích 

věcného hodnocení předložených žádostí hlasovali členové výběrové komise, kteří potvrdili 

nepodjatost. 

Diskuze byla u projektu Starovičky, Zahrady - 1. Etapa, Komunikace a IS pro výstavbu RD, SO 101 

Komunikace a zpevněné plochy, propustek, kde byly v rozporu body hodnotitelů věcného hodnocení. 

Konkrétně byl rozpor u kritéria - V rámci projektu je řešena přímá návaznost komunikací pro pěší k 

zastávce veřejné dopravy – kdy hodnotitelé se shodli, že zde není přímá návaznost budovaného 

chodníku na zastávku veřejné dopravy.  

Výsledný kontrolní list, sestavený na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů 

Výběrové komise k hodnoceným žádostem jsou přílohou tohoto zápisu.  

Výzva  

13. výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Dopravní infrastruktura 
IV  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnocen
í číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledn
é 
hodnoce
ní 

1. 

Starovičky, 
Zahrady - 1. 
Etapa, 
Komunikace a IS 
pro výstavbu 
RD, SO 101 
Komunikace a 
zpevněné 
plochy, 
propustek 

Obec 
Starovičky 

Charvát 
Osička 

40 
45 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0016873 

1 768 934,
64 

1 680 487,9
0  40 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Starovičky, Zahrady - 1. Etapa, 
Komunikace a IS pro výstavbu RD, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, propustek 
 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 10: Věcné hodnocení žádosti  Starovičky, Zahrady - 1. Etapa, Komunikace a IS pro 
výstavbu RD, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, propustek bylo schváleno. 

 



 
 

Usnesení 11: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené 

žádosti a výši bodového hodnocení projektu na základě podkladů předložených hodnotícími 

komisemi v navrženém znění v 13. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS Hustopečsko – 14. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální 
infrastruktura včetně komunitních center III 
 
Předseda Výběrové komise požádal Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD Ing. Michala Zicha, aby 

podal základní informace o průběhu výzvy. 

 Informace o průběhu výzvy: 

− Příjem žádostí od 1.7. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59 

− alokace na vyhlášenou výzvu: 1 000 000 Kč 

− celkem zaregistrován 1 projekt 

Seznam přijatých projektů: 

Výzva  

14. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální 
infrastruktura včetně komunitních center III 
  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel číslo projektu 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovaná 
dotace 

1. 

Komunitní 
centrum 
Klobouky 

Farní sbor 
Českobratrské 
církve 
evangelické v 
Kloboukách u 
Brna 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/001
6875 1 000 000,00 950 000,00 

 

Žádost vyhověla kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti. A žadatel se vzdal práva na odvolání ve 

fázi provedené kontroly FNaP. 

Předseda komise vyzval přítomné, zda je někdo podjatý vůči projektu, nepodjatost byla potvrzena a 

podepsány etické kodexy všemi přítomnými členy Výběrové komise. Podjatost vůči některému 

z projektů nikdo neoznámil. Na základě tohoto zjištění tedy nebylo nutné provést nové ověření 

hlasovacích práv – poměr zájmových skupin a veřejného sektoru, který byl ověřen na začátku jednání, 

a nedošlo ke změně. 



 
 
Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich na základě výzvy předsedy Výběrové komise 

seznámil členy se způsobem výběru členů hodnotících komisí (ZÁPIS O ZPŮSOBU VÝBĚRU ČLENŮ 

Výběrové komise) a způsobu hodnocení projektů. 

V další části jednání požádal předseda, aby manažeři MAS stručně představili projekt. Po každém 

představení projektu vyzval předseda každého člena hodnotící komise k seznámení s bodovým 

hodnocením na základě kontrolního listu a o stručnou rekapitulaci zjištění z hodnocení.  

Následovala diskuze nad závěry hodnotících komisí a příjem návrhů na změny v závěrech hodnotící 

komise. Žádné návrhy na změny nebyly podány. Poté proběhlo schválení návrhů navržených členy 

Výběrové komise a hlasování o výsledcích věcného hodnocení předložených žádostí. O výsledcích 

věcného hodnocení předložených žádostí hlasovali členové výběrové komise, kteří potvrdili 

nepodjatost. 

Výsledné kontrolní listy, sestavené na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů 

Výběrové komise k hodnoceným žádostem jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Výzva  

14. výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Sociální 
infrastruktura včetně 
komunitních center 
III 
      

P.Č 
Název 
projektu CZ Žadatel 

Hodnotite
l 

Dílčí 
hodnoce
ní číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadova
ná dotace 

Výsledn
é 
hodnoc
ení 

1. 

Komunitní 
centrum 
Klobouky 

Farní 
sbor 
Českobra
trské 
církve 
evangelic
ké v 
Klobouká
ch u Brna 

Hrádková 
Laz 

50 
50 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_072/0016875 

1 000 000
,00 

950 000,0
0  50 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Komunitní centrum Klobouky 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 12: Věcné hodnocení žádosti  Komunitní centrum Klobouky bylo schváleno. 

 



 
 

Usnesení 13: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené 

žádosti a výši bodového hodnocení projektu na základě podkladů předložených hodnotícími 

komisemi v navrženém znění v 14. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Věcné hodnocení žádostí ve výzvě MAS Hustopečsko – 15. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální 

podnikání II 

Předseda Výběrové komise požádal Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD Ing. Michala Zicha, aby 
podal základní informace o průběhu výzvy. 
 Informace o průběhu výzvy: 

− Příjem žádostí od 1.7. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59 

− alokace na vyhlášenou výzvu: 1 664 682,77 Kč 

− celkem zaregistrován 1 projekt 

Seznam přijatých projektů: 

Výzva  

15. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální 

podnikání II 

  
    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel číslo projektu 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovaná 
dotace 

1. 

SOCIÁLNÍ 
PODNIK - 
FACILITY SLUŽBY Libor Sadílek 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/001
6868 1 400 378,00 1 330 359,10 

 

Žádost vyhověla kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti. A žadatel se vzdal práva na odvolání ve 

fázi provedené kontroly FNaP. 

Předseda komise vyzval přítomné, zda je někdo podjatý vůči projektu, nepodjatost byla potvrzena a 

podepsány etické kodexy všemi přítomnými členy Výběrové komise. Podjatost vůči některému 

z projektů nikdo neoznámil. Na základě tohoto zjištění tedy nebylo nutné provést nové ověření 

hlasovacích práv – poměr zájmových skupin a veřejného sektoru, který byl ověřen na začátku jednání, 

a nedošlo ke změně. 

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich na základě výzvy předsedy Výběrové komise 

seznámil členy se způsobem výběru členů hodnotících komisí (ZÁPIS O ZPŮSOBU VÝBĚRU ČLENŮ 

Výběrové komise) a způsobu hodnocení projektů. 



 
 
V další části jednání požádal předseda, aby manažeři MAS stručně představili projekt. Po představení 

projektu vyzval předseda každého člena hodnotící komise k seznámení s bodovým hodnocením na 

základě kontrolního listu a o stručnou rekapitulaci zjištění z hodnocení.  

Následovala diskuze nad závěry hodnotících komisí a příjem návrhů na změny v závěrech hodnotící 

komise. Žádné návrhy na změny nebyly podány. Poté proběhlo schválení návrhů navržených členy 

Výběrové komise a hlasování o výsledcích věcného hodnocení předložených žádostí. O výsledcích 

věcného hodnocení předložených žádostí hlasovali členové výběrové komise, kteří potvrdili 

nepodjatost. 

Výsledné kontrolní listy, sestavené na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů 

Výběrové komise k hodnoceným žádostem jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Výzva  

15. výzva MAS 

Hustopečsko-IROP-

Sociální podnikání 

II 

      

P.Č 
Název 
projektu CZ Žadatel 

Hodnotit
el 

Dílčí 
hodnoc
ení číslo projektu 

celkové 
způsobil
é výdaje 

Požadova
ná 
dotace 

Výsled
né 
hodno
cení 

1. 

SOCIÁLNÍ 
PODNIK - 
FACILITY 
SLUŽBY 

Libor 
Sadílek 

Laz 
Šafařík 

60 

60 
CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_074/0016868 

1 400 37
8,00 

1 330 35
9,10  60 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu SOCIÁLNÍ PODNIK - FACILITY 
SLUŽBY 
 
Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 14: Věcné hodnocení žádosti  SOCIÁLNÍ PODNIK - FACILITY SLUŽBY bylo schváleno. 

 

Usnesení 15: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené 

žádosti a výši bodového hodnocení projektu na základě podkladů předložených hodnotícími 

komisemi v navrženém znění v 15. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  10 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 



 
 

Následovala přestávka za účelem vytvoření zápisu z jednání Výběrové komise, vytvoření 

seznamu projektů seřazených sestupně podle dosažených bodů. Po té přítomní členové 

Výběrové komise podepsali Výsledné kontrolní listy. Členové online schůze Výběrového 

orgánu se odhlásili, jejich účast nezakládala hlasovací právo, tudíž ani podpisové. 

Všechny hodnocené projekty splnily podmínky věcného hodnocení. 

 

Závěrem předseda komise poděkoval členům a ukončil jednání Výběrové komise. 

 

Jednání Výběrové komise bylo ukončeno 10:45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 





Výzva  

12. Výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Podpora vzdělávání IV  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnoce
ní číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledné 
hodnocení 

1. 

Digitální rozvoj - 
zlepšení kvality 
vzdělávání v ZŠ 
Vrbice 
 

Základní 
škola 
Vrbice, 
okres 
Břeclav, 
příspěvkov
á 
organizace 

Charvátová 
Valenta 

65 
65 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016849 677 518,00 643 642,10  65 

2. 

Vybudování 
odborné 
jazykové učebny 
v ZŠ a MŠ Šakvice 
 

Obec 
Šakvice 

Furch 
Urbánek 

60 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016874 
 697 234,14 662 372,43 60 

 
         

3. 

Zřízení 
odborných 
učeben - 
jazyková učebna 
 

Základní 
škola 
Klobouky 
u Brna, 
příspěvkov
á 
organizace 

Hrádková 
Osička 

45 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016859 774 651,00 735 918,45 60 

4. 

Obnova ICT 
vybavení - 
vybudování 
počítačové 
učebny ZŠ 
Uherčice 
 

Základní 
škola a 
Mateřská 
škola 
Uherčice, 
okres 
Břeclav 

Adámková 
Slezák 

60 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016847 783 880,00 

 
 
 
744 686,00 

 60 

5. 

Cestou 
digitalizace 
technického 
vybavení ke 
kvalitnímu 
vzdělání 21. 
století 
 

Gymnáziu
m, Velké 
Pavlovice, 
Pod 
Školou 10, 
příspěvkov
á 
organizace 

Slezák 
Urbánek 

55 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016821 2 393 939,47 

2 274 242,
49 55 

6. 

Vytvoření a 
vybavení 
multimediální 
učebny včetně 
modernizace ICT 
techniky 
 

Základní 
škola a 
mateřská 
škola 
Šitbořice, 
příspěvkov
á 
organizace 

Potměšilová 
Šafařík 

55 
55 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0016866 3 198 826,92 

3 038 885,
57 55 

 

 



Výzva  

13. výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Dopravní infrastruktura 
IV  

    

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnocen
í číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledn
é 
hodnoce
ní 

1. 

Starovičky, 
Zahrady - 1. 
Etapa, 
Komunikace a IS 
pro výstavbu 
RD, SO 101 
Komunikace a 
zpevněné 
plochy, 
propustek 

Obec 
Starovičky 

Charvát 
Osička 

40 
45 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0016873 

1 768 934,
64 

1 680 487,9
0  40 

 

Výzva  

14. výzva MAS 
Hustopečsko-IROP-
Sociální infrastruktura 
včetně komunitních 
center III 
      

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnocen
í číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledn
é 
hodnoce
ní 

1. 

Komunitní 
centrum 
Klobouky 

Farní sbor 
Českobrat
rské církve 
evangelick
é v 
Kloboukác
h u Brna 

Hrádková 
Laz 

50 
50 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_072/0016875 

1 000 000,
00 950 000,00  50 

 

Výzva  

15. výzva MAS 

Hustopečsko-IROP-

Sociální podnikání II 

      

P.Č 
Název projektu 
CZ Žadatel Hodnotitel 

Dílčí 
hodnoce
ní číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovan
á dotace 

Výsledn
é 
hodnoce
ní 

1. 

SOCIÁLNÍ 
PODNIK - 
FACILITY 
SLUŽBY 

Libor 
Sadílek 

Laz 
Šafařík 

60 
60 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_074/0016868 

1 400 378
,00 

1 330 359,
10  60 

 




