Zápis z jednání Výběrové komise – hodnocení projektů
Datum a čas začátku školení a jednání VK

15 2. 2022, 10:00
15.

Místo jednání

Dům kultury Stochov - foyer, Jaroslava Šípka 486, Stochov

MAS

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Program

Integrovaný regionální operační program

Výzva IROP č.

68

Výzva MAS č.

667/06_16_038/CLLD_16_02_091

Opatření SCLLD (číslo a název)

IROP 2: Bezpečná doprava
Jmenný seznam účastníků jednání orgánu
Subjekt (organizace), který
Zájmová skupina
zastupuje – člen MAS

Jméno

Sektor (veřejný / soukromý)

1.

Mgr. Iveta Vrabcová

Základní škola Charlotty Garrique
Masarykové Lány, okres Kladno

Školy a školská zařízení

2.

Mgr. Eva Typlová Komárková

Základní škola Kamenné
Žehrovice, okres Kladno

Školy a školská zařízení

3.

Hana Jirkalová

Spolek ŽEHROVÁK

Neziskové organizace

Soukromý sektor

4.

Ing. Josef Antoš

Volejbalový klub Tuchlovice, z.s.

Neziskové organizace

Soukromý sektor

5.

Dominika Husáková

Dominika Husáková

Podnikatelé

Soukromý sektor

Jméno
1.

Veřejný sektor
Veřejný sektor

Členové orgánu,, kteří jsou ve střetu zájmů a nepodílí se na hodnocení projektů (viz prohlášení členů)
Subjekt (organizace), který zastupuje – člen MAS
Zájmová skupina

Mgr. Jan Bejček

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Základní škola Tuchlovice, okres

Školy a školská zařízení

Veřejný sektor
1

Kladno
2.

1.

Jméno

Omluveni
Subjekt (organizace), který zastupuje – člen MAS

Zájmová skupina

Karel Pokorný

Spolek Čelechovice v Čechách

Soukromý sektor

Neziskové organizace

2.

Přítomni: viz výše a prezenční listina
Začátek jednání v 10:00 hod.
Program jednání
1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání, volba předsedajícího
Schválení programu
Volba zapisovatele
Školení a věcné hodnocení žádostí ve výzvě 074/06_16_038/CLLD_16_02_091 (7. Výzva MAS „Bezpečná
Bezpečná doprava III“)
III

Ad 1.) Zahájení jednání, volba předsedajícího
Ing. Fleischmann, Ph.D. uvítal členy na jednání VK. Uvedl, že Mgr. Bejček, předseda VK je ve střetu zájmů, proto se jednání neúčastní a nemůže
nemůž jej tedy řídit.
Taková situace není v jednacím řádu podrobně ošetřena, proto navrhl hlasovat o zvolení předsedajícího z dnešního jednání a navrhl na předsedající Mgr.
Ivetu Vrabcovou.
Ing. Fleischmann, Ph.D. konstatoval, že Výběrová
běrová komise se sešla v počtu 5 členů. Zastoupení veřejného
eřejného sektoru není vyšší
v
než 50 %, Výběrová komise je
usnášeníschopná.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
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Členové Výběrové komise hlasovali o volbě předsedajícího – Mgr. Ivety Vrabcové.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Předsedající schválen.
Ad 2.) Schválení programu
P. Lindovská představila jednotlivé body dnešního jednání Výběrové komise. Hlavním účelem je věcné hodnocení projektů v poslední výzvě MAS v IROP.
Mgr. Vrabcová dala hlasovat o schválení programu.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program jednání VK schválen.
Ad 3.) Volba zapisovatele
Mgr. Vrabcová navrhla do funkce zapisovatelky z jednání Výběrové komise dne 15. února 2022 Petru Lindovskou a dala
dal hlasovat o jejím zvolení členy
Výběrové komise.
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Petra Lindovská zvolena zapisovatelkou na jednání Výběrové komise dne 15. 2. 2022.
Ad 4.) Školení a věcné hodnocení žádostí v 7. Výzvě MAS – Bezpečná doprava III.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
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Mgr. Vrabcová předala slovo P. Lindovské,, aby uvedla
uvedl informace k výzvě č. 7 a provedla školení,, resp. souhrn informací, které byly poskytnuty na školení
před hodnocením, které se uskutečnilo 12.1.2022.
P. Lindovská informovala přítomné, že 7.. Výzva MAS byla zaměřena na aktivitu Bezpečná doprava. Žádosti předložené do výzvy byly hodnocení dle
d 4 kritérií,
která byla zveřejněna formou přílohy č. 2 výzvy a kontrolního listu na webu MAS. P. Lindovská provedla školení přítomných členů
čle VK ve vztahu ke kritériím:
1. Finanční náročnost (CZV) projektu ke dni podání Žádosti o podporu – hodnocení dle údajů v žádosti o dotaci na záložce Rozpočet roční (řádek 1.1
Celkové způsobilé výdaje). Kritérium reflektuje potřebu vyčerpat co nejvíce ze zbývající alokace (tj. z alokace 7. Výzvy MAS).
2. Vazba projektu na třídu komunikace (kritérium se posuzuje podle nejnižší
nejni třídy, podél/při které je investice realizována) – hodnocení dle
informací uvedených ve Studii proveditelnosti a v Projektové dokumentaci. Kritérium reflektuje skutečnost, že některá území MAS
M jsou ryze
vesnického charakteru a právě u nejstarších ulic v původních sídlech a zástavbách chodníky, tedy bezpečná infrastruktura pro chodce, schází nejvíce.
3. V rámci projektu je řešena přímá návaznost investice k zastávce veřejné dopravy – hodnocení na základě informací ve Studii proveditelnosti a
Projektové dokumentaci.
umentaci. Kritérium preferuje projekty, kde je zajištěna bezpečnost pro pěší v přímé návaznosti na veřejnou dopravu, tj. takové
investice, kde nově vybudovaný chodník vede přímo k zastávce veřejné dopravy (autobusu, vlaku).
4. Projekt zahrnuje investici (realizaci
lizaci trasy pro pěší / bezpečnostních opatření) v trase/při pozemní komunikaci méně zatížené automobilovou
dopravou – hodnocení se provádí dle informací ve Studii proveditelnosti. Souvisí s kritériem č. 2, když zvýhodňuje zejména dlouhodobě
zanedbávané a podinvestované komunikace ve starších zástavbách sídel a obcí. Kritérium akcentuje potřebnost zvýšení bezpečnosti i na méně
frekventovaných komunikacích před ekonomickou efektivitou, která bývá jasně akcentována v jiných dotačních titulech (výzvách, programech).
progra
P. Lindovská připomněla, že pro hodnocení projektů/žádostí v jednotlivých kritériích mohou být využity pouze uvedené zdrojové dokumenty,
dokumenty definované
v příloze Výzvy, a následně předložené žadatelem jako součást žádosti o dotaci. Proto byly členům VK
VK předány pouze relevantní zdrojové dokumenty, nikoliv
kompletní přílohy žádosti jako např. karta souladu apod.
Celková alokace Výzvy činila 421 276,49 Kč,, tato částka byla také stanovena jako maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí ve
výzvě probíhal 15. 11. 2021 do 15. 12. 2021 Do výzvy byla předložena jediná
jed
žádost o dotaci s CZV ve výši Kč 421 276,49,
276,49 respektive s celkovými výdaji KČ 2
838 028,00, žadatelem je Obec Tuchlovice. Předpokládané datum dokončení projektu
projekt dle žádosti o dotaci je 31. 3. 2023.
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Žádost po jedné drobné úpravě vyhověla kritériím formálních náležitostí
nále
a přijatelnosti. L. Fleischmann
chmann následně prezentoval hodnocení připravené dvěma
členy VK – pí Ivetou Vrabcovou a p. Karlem Pokorným. Oba hodnotitelé
hodn
udělili žádosti shodně 75 bodů, tj. udělili body ve 3 ze 4 kritérií.
kritérií Minimální bodová
hranice činí 50 bodů. Projekt je zaměřen na novostavbu chodníku v ulici ve staré zástavbě v k.ú Srby, které náleží k obci Tuchlovice.
Tuchlovice Žadatel má zpracovánu
komplet PD k rekonstrukci komunikací a chodníků v celé obci v řádech desítek milionů a v rámci výzvy využil možnost požádat o podporu alespoň malé části
výdajů. Díky projektu má vzniknout chodník – komunikace pro pěší podél komunikace,
komunikace, která bude (zřejmě) rekonstruována z prostředků obce. Nová
komunikace naváže na dříve vybudovaný nový chodník v centrální části Srbů a prodlouží tak délku bezpečných komunikací pro pěší v rámci obce.
Mgr. Vrabcová následně zahájila diskusi nad žádostí Obce Tuchlovice s názvem Tuchlovice- Rekonstrukce MK Srby- chodník MK směr Kačice.
Kačice
Z žádosti je zcela zřejmá potřebnost projektu tak, aby i „venkovské“ obce, včetně ulic ve starší zástavbě, byly bezpečné a podporovaly pohyb pěších osob a
naopak umožňovaly postupné snížení individuální automobilové dopravy.
Členové Výběrové komise v rámci diskuse odsouhlasili bodové hodnocení a slovní odůvodnění všech kritérií věcného hodnocení u předložené žádosti.
Výsledný kontrolní list,, sestavený na základě částkových kontrolních listů a výsledků diskuse členů Výběrové komise k hodnocené žádosti Obce Tuchlovice, je
přílohou zápisu.
Mgr. Vrabcová ukončila diskusi a dala hlasovat o výsledku věcného hodnocení žádosti Obce Tuchlovice č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017129 s názvem
Tuchlovice- Rekonstrukce MK Srby- chodník MK směr Kačice.
Kačice
Hlasování:

PRO:

5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Věcné hodnocení žádosti Tuchlovice- Rekonstrukce MK SrbySrby chodník MK směr Kačice bylo schváleno.
Mgr. Vrabcová tedy uvedla, že žádost Tuchlovice- Rekonstrukce MK SrbySrby chodník MK směr Kačice s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017129 získala
75 z 100 možných bodů. Dále vyzvala členy Výběrové komise k hlasování o schválení pořadí projektů podle bodového hodnocení ve výzvě č. 7 MAS
SVATOVÁCLAVSKO:
Přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektu)
Žadatel (název, IČ,
Název projektu
Celkové hodnocení Výběrové komise, vč. zdůvodnění
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Celkové
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1.

adresa)
Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice
IČ: 00235041
DIČ: CZ00235041

Hlasování:

PRO:

5

pořadí
Tuchlovice- Rekonstrukce MK SrbySrby chodník MK směr
Kačice

PROTI: 0

75 – žádost o podporu splnila podmínky věcného
hodnocení

1.

ZDRŽEL SE: 0

Přehled projektů doporučených k podpoře byl schválen.
Mgr. Vrabcová závěrem konstatovala, že žádost Obce Tuchlovice v 7. Výzvě MAS SVATOVÁCLAVSKO – Bezpečná doprava III vyhověla podmínkám věcného
hodnocení, když získala 75, tj. více než minimální počet 50 bodů, a proto je Výběrovou komisí doporučena k podpoře,
podpoře respektive je předána k výběru
Výkonnému výboru.. Žádný projekt není uveden na seznamu žádostí nedoporučených k podpoře.
Mgr. Vrabcová ukončila jednání v 11:00 hod.
Zápis vyhotovila:

Ing. Petra Lindovská

Podpis: _______________________________

Se zápisem souhlasí:
Jméno

Organizace

Zájmová skupina

Sektor

Mgr. Iveta Vrabcová

Základní škola Charlotty
Garrigue
ue Masarykové Lány

Školy a školská
zařízení

Veřejný sektor

Hana Jirkalová

ŽEHROVÁK

Neziskové

Soukromý sektor

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
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Jméno

Organizace

Zájmová skupina

Sektor

Podpis

organizace
Dominika Husáková

Dominika Husáková
áková

Podnikatelé

Soukromý sektor

Mgr. Eva Typlová Komárková

Základní škola Kamenné
Žehrovice, okres Lány

školy a školská
zařízení

Veřejný sektor

Ing. Josef Antoš

Volejbalový klub Tuchlovice
z.s.

Neziskové
organizace

soukromý sektor

Přílohy:
-

Podepsané etické kodexy členů Výběrové komise
Výsledný kontrolní list k hodnocené žádosti

Poznámka: Kancelář MAS vkládá tento zápis
-

do 2 pracovních dnů do ISKP14+,
do 5 dnů pracovních dnů zveřejňuje (spolu se seznamem hodnocených žádostí) tento zápis na webových stránkách MAS
předává jako podklad k jednání Výkonnému výboru
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