
 
 
 

Zápis z Výběrové komise – oprava VH projektů IROP  

12. – 15. výzva 

Datum a čas začátku školení 
VK 

31.5.2022 

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

MAS Hustopečsko, z.s. 

Program  OPRAVA VH 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 31.5.2022 OD 13:00 v kanceláři MAS Hustopečsko, z. s. Hantály, a. s., Tovární 22, Velké Pavlovice. 

Začátek jednání v 13:00 hod.  

Program jednání 

1. Kontrola usnášeníschopnosti a volba zapisovatele  

2. Školení, etické kodexy 

3. OPRAVA HODNOCENÍ  12. – 15. VÝZVA 

 
Ad 1.) Kontrola usnášeníschopnosti a volba zapisovatele  

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. 

Předseda VK konstatoval, že Výběrová komise se sešla v počtu 9 z celkem 13 členů Výběrové komise, je tedy přítomna nadpoloviční většina členů VK. 
Omluveni z jednání jsou Ing. Jana Hrádková, Ing. Jan Charvát, Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ing. Jan Stávek. Zastoupení veřejného sektoru není vyšší než 
49 %, neboť veřejný sektor zastupují 3 ze 9 přítomných členů Výběrové komise. Výběrová komise je usnášeníschopná. 

Předseda Výběrové komise PhDr. Tomáš Laz přivítal přítomné členy na jednání Výběrové komise MAS. Informoval, že účelem jednání je oprava věcného 

hodnocení výzev 12. – 15. IROP MAS Hustopečsko, z.s. 

 

PhDr. Tomáš Laz konstatoval, že Výběrová komise se sešla v počtu 9 osob. Zastoupení veřejného sektoru není vyšší než 50 %, Výběrová komise je 

usnášeníschopná. 

 

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

Hlasování:   PRO:  9  PROTI:  0  ZDRŽEL SE: 0  



 
 
Usnesení 1: Zapisovatelem jednání Výběrové komise byla navržena Ing. Veronika Mikulicová.  

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

Ad 2.) Školení, etické kodexy 

Předseda komise vyzval přítomné, zda je někdo podjatý vůči projektu, nepodjatost byla potvrzena a  byl podepsán etický kodex pana Aleše Soldána, který se 

neúčastnil prvního hodnocení projektů, ostatní etické kodexy ze dne 6.12.2021 zůstávají bezezměn. 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. 

Za účelem opravy věcného hodnocení projektu proběhlo proškolení členů výběrové komise. 

AD 3.) OPRAVA HODNOCENÍ  12. – 15. VÝZVA 

 

VÝZVA Č. 12 

V. Mikulicová informovala přítomné, že 12. byla zaměřena na Podporu vzdělávání IV. Registrované projekty byly do oblasti Infrastruktury základních škol a 

oblasti Infrastruktury středních a vyšších odborných škol.  

Žádosti byly hodnoceny podle těchto kritérií: 

1. Infrastruktura základních škol 

a) Komunitní plánování projektu 
b) Finanční náročnost projektu ke dni podání Žádosti o dotaci 
c) Výstupy projektu budou sloužit  i k mimoškolním aktivitám dětí a mládeže 
d) Vazba na klíčové kompetence 
e) Výstupy projektu bude moci využít více institucí. 

 

2. Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

a) Komunitní plánování projektu  
b) Finanční náročnost projektu ke dni podání Žádosti o dotaci 
c) Žadatel spolupracuje s regionálními zaměstnavateli (FO, PO podnikající) 



 
 

d) Vazba na klíčové kompetence 
e) Výstupy projektu bude moci využít více institucí. 

 

Žádosti předložené do výzvy byly hodnoceny dle výše uvedených kritérií věcného hodnocení, která byla zveřejněna formou přílohy č. 2 výzvy 12. Výzvy MAS 

Hustopečsko – Podpora podnikání IV.  Uvedená kritéria byla podrobně představena v rámci školení Výběrové komise. Předseda VK následně zahájil diskusi 

nad žádostmi a jednotlivými kritérii věcného hodnocení. Výsledek diskuse, tj. hodnocení žádosti je zaznamenáno na kontrolním listu. Členové Výběrové komise 

následně odsouhlasili celkové bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u všech předložených žádostí. Výběrová komise se 

shodla, že kontrolní list z 6.12.2021 bude poplatný pro všechny projekty i v tomto opravném hodnocení. Výsledný kontrolní list sestavený na základě výsledků 

diskuse členů Výběrové komise je přílohou tohoto zápisu. . 

Předseda VK ukončil diskusi a dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení. 

 

Výsledky věcného hodnocení hodnocených projektů: 

Výzva  

12. Výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora 
vzdělávání IV  

    

P.
Č Název projektu CZ Žadatel číslo projektu 

celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadovaná 
dotace 

Výsledné 
hodnocen
í 

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_075/0016849 677 518,00 643 642,10  65 

 
       

2. 
Zřízení odborných učeben - jazyková učebna 
 

Základní škola Klobouky u Brna, 
příspěvková organizace CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_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, příspěvková organizace CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016866 3 198 826,92 

3 038 885,5
7 55 



 
 

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_075/0016847 783 880,00 

 
 
 
744 686,00 

 60 

5. 

Vybudování odborné jazykové učebny v ZŠ a MŠ 
Šakvice 
 Obec Šakvice 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016874 
 697 234,14 662 372,43 60 

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_075/0016821 2 393 939,47 

2 274 242,4
9 55 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Digitální rozvoj - zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Vrbice 
 
Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení 2: 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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení 3: 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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 4: 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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 



 
 
 
Usnesení 5: 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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 6: 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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 7: Věcné hodnocení žádosti  Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století bylo schváleno. 
 

Usnesení 8: Výběrová komise MAS schvaluje celkové výsledky věcného hodnocení předložených žádostí a výši bodového hodnocení 

jednotlivých projektů v 12. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

VÝZVA Č. 13 

V. Mikulicová informovala přítomné, že 13. byla zaměřena na dopravní infrastrukturu. Registrovaný projekt do oblasti infrastruktury s názvem výzvy 
Dopravní infrastruktura IV byl hodnocen podle následujících kritérií pro aktivity Bezpečnost dopravy: 

 
a) Systematičnost aktivit 
b) Komunitní plánování projektu 
c) Finanční náročnost projektu ke dni podání Žádosti o dotaci 
d) Projekt zajišťuje přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení 
e) V rámci projektu je řešena přímá návaznost komunikací pro pěší k zastávce veřejné dopravy 



 
 

f) Projektem řešená komunikace pro pěší prochází / křižuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek objektu občanské vybavenosti. Pod 
pojmem "objekt občanské vybavenosti" se v tomto případě rozumí: školy, školská zařízení, kostely, dětská nebo sportovní hřiště, 
autobusové nebo vlakové zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče. 

 
Žádost předložená do výzvy byla hodnocena dle výše uvedených kritérií věcného hodnocení, která byla zveřejněna formou přílohy č. 2 výzvy 13. Výzvy MAS 

Hustopečsko – Dopravní infrastruktura IV.  Uvedená kritéria byla podrobně představena v rámci školení Výběrové komise. Předseda VK následně zahájil diskusi 

nad žádostí a jednotlivými kritérii věcného hodnocení. Výsledek diskuse, tj. hodnocení žádosti je zaznamenáno na kontrolním listu. Členové Výběrové komise 

následně odsouhlasili celkové bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u všech předložených žádostí. Výběrová komise se 

shodla, že kontrolní list z 6.12.2021 bude poplatný i v tomto opravném hodnocení. Výsledný kontrolní list sestavený na základě výsledků diskuse členů 

Výběrové komise je přílohou tohoto zápisu. . 

Předseda VK ukončil diskusi a dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení. 

 

Výzva  

13. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní 
infrastruktura IV      

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

Požadovaná 
dotace 

Výsledné 
hodnocení 

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_038/0016
873 1 768 934,64 1 680 487,90  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:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 9: Věcné hodnocení žádosti  Starovičky, Zahrady - 1. Etapa, Komunikace a IS pro výstavbu RD, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, propustek 
bylo schváleno. 
 



 
 

Usnesení 10: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené žádosti a výši bodového hodnocení projektu v 13. výzvě 

IROP 

Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

VÝZVA Č. 14 

V. Mikulicová informovala přítomné, že 14. na infrastrukturu sociálních služeb včetně komunitních center. Registrovaný projekt do oblasti komunitních 
center s názvem výzvy Sociální infrastruktura včetně komunitních center III byl hodnocen podle následujících kritérií: 

a) Finanční náročnost projektu ke dni podání Žádosti o dotaci 
b) Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin 
c) Využití stávajících budov – projekt zabývající se stavební obnovou nevyužívané, zchátralé, případně nezkolaudované budovy/areálu    
d) Komunitní plánování projektu 
e) Projekt poskytuje jednu nebo více sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)                                  

 

 

Žádost předložená do výzvy byla hodnocena dle výše uvedených kritérií věcného hodnocení, která byla zveřejněna formou přílohy č. 2 výzvy 14. Výzvy MAS 

Hustopečsko – Sociální infrastruktura včetně komunitních center III.  Uvedená kritéria byla podrobně představena v rámci školení Výběrové komise. Předseda 

VK následně zahájil diskusi nad žádostí a jednotlivými kritérii věcného hodnocení. Výsledek diskuse, tj. hodnocení žádosti je zaznamenáno na kontrolním listu. 

Členové Výběrové komise následně odsouhlasili celkové bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u všech předložených 

žádostí. Výběrová komise se shodla, že kontrolní list z 6.12.2021 bude poplatný i v tomto opravném hodnocení. Výsledný kontrolní list sestavený na základě 

výsledků diskuse členů Výběrové komise je přílohou tohoto zápisu. . 

Předseda VK ukončil diskusi a dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení. 

 

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 

Výsledné 
hodnocení 



 
 

1. Komunitní centrum Klobouky 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Kloboukách u Brna CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016875 1 000 000,00 950 000,00  50 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu Komunitní centrum Klobouky 
 
Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 11: Věcné hodnocení žádosti  Komunitní centrum Klobouky bylo schváleno. 

 

Usnesení 12: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené žádosti v navrženém znění v 14. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

VÝZVA Č. 15 

V. Mikulicová informovala přítomné, že 15. Výzva MAS byla zaměřena na aktivitu Sociální podnikání. Žádosti předložené do výzvy byly hodnoceny dle 4 kritérií 

věcného hodnocení, která byla zveřejněna formou přílohy č. 2 výzvy 15. Výzvy MAS Hustopečsko – Sociální podnikání II.  Uvedená kritéria byla podrobně 

představena v rámci školení Výběrové komise:  

f) Cílové skupiny   
g) Počet nově vytvořených pracovních míst pro osoby z cílových skupin   
h) Finanční náročnost projektu ke dni podání Žádosti o dotaci 
i) Řízení rizik  

 
V. Lindovská připomněla, že pro hodnocení projektů v jednotlivých kritériích mohou být využity pouze uvedené zdrojové dokumenty, definované v příloze 3. 

2 Výzvy, a následně předložené žadatelem jako součást žádosti o dotaci. Proto byly členům VK před jednáním předány relevantní zdrojové dokumenty, které 

byly součástí žádosti o dotaci. Žádost SOCIÁLNÍ PODNIK - FACILITY SLUŽBY po úpravách vyhověla kritériím formálních náležitostí a přijatelnosti.  

 



 
 
Předseda VK následně zahájil diskusi nad žádostí a jednotlivými kritérii věcného hodnocení. Výsledek diskuse, tj. hodnocení žádosti je zaznamenáno na 

kontrolním listu.  Členové Výběrové komise následně odsouhlasili celkové bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u 

předložené žádosti. Výběrová komise se shodla, že kontrolní list z 6.12.2021 bude poplatný i v tomto opravném hodnocení. Výsledný kontrolní list sestavený 

na základě výsledků diskuse členů Výběrové komise k hodnocené žádosti Libora Sadílka, je přílohou tohoto zápisu.  

Předseda VK ukončil diskusi a dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení žádosti Libora Sadílka č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0016868 s názvem SOCIÁLNÍ 

PODNIK - FACILITY SLUŽBY.  

Výzva  

15. výzva MAS Hustopečsko-IROP-

Sociální podnikání II 

      

P.Č Název projektu CZ Žadatel číslo projektu celkové způsobilé výdaje Požadovaná dotace 
Výsledné 
hodnocení 

1. 
SOCIÁLNÍ PODNIK - 
FACILITY SLUŽBY Libor Sadílek CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0016868 1 400 378,00 1 330 359,10  60 

 

 

Předseda VK dal hlasovat o výsledku věcného hodnocení u projektu SOCIÁLNÍ PODNIK - FACILITY SLUŽBY 
 
Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
Usnesení 13: Věcné hodnocení žádosti  SOCIÁLNÍ PODNIK - FACILITY SLUŽBY bylo schváleno. 

 

Usnesení 14: Výběrová komise MAS schvaluje výsledky věcného hodnocení předložené žádosti a výši bodového hodnocení projektu 

v navrženém znění v 15. výzvě IROP 

Hlasování:   PRO:  9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 



 
 
 

 

 

 

 

 

 














