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Místní akční skupina 

Zápis z jednání hodnotitelské komise a výběrové komise MAS č. 1/2022 

Datum a čas:  19. ledna 2022 15:00 hod. Přílohy: 1 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Jitka Vaňková 

Předsedající:  Štěpánka Trbušková 

Ověření souladu s IP: 

Účast členů HK: 3 

Závěr: Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 

hlasovacích práv. Složení hodnotitelské komise je v souladu s interními postupy MAS. 

Jednání hodnotitelské komise je usnášeníschopné. 
 

Ověření usnášeníschopnosti jednání výběrové komise: 

Účast členů VK (dle prezenční listiny): 5 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 5 

Závěr: Přítomných 5 členů z 9, tj. 55,55 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrové komise MAS je 

usnášeníschopné. 
 

 

 

Jednání hodnotitelské komise 

01.   Zahájení 

V 15:00 hodin jednání zahájila Štěpánka Trbušková. Zapisovatelkou jednání byla jmenována 
Jitka Vaňková. Hodnotitelská komise byla sestavena z členů výběrové komise a její členové 
obdrželi potřebné podkladové materiály k hodnocení dne 4. 1. 2021. Jednání hodnotitelské 
komise se účastní Štěpánka Trbušková, Markéta Beránková a Pavel Vencovský. Před 
zahájením členové HK podepsali etické kodexy a svým podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu 
zájmů.  
Předsedkyní hodnotitelské komise byla zvolena Štěpánka Trbušková.  
K věcnému hodnocení nebyl vyžádán posudek externího hodnotitele.  
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Školení hodnotitelů  

3) Hodnocení projektů 6. výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Investice do škol a 

školských zařízení  včetně vybavení - III. 
 

Usnesení 01/20220119/HK 

Hodnotitelská komise MAS schvaluje program jednání, volí předsedkyní hodnotitelské 

komise Štěpánku Trbuškovou a jmenuje zapisovatelkou jednání Jitku Vaňkovou. 

Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Školení hodnotitelů  
Marta Vencovská proškolila členy hodnotitelské komise v souladu s Interními postupy MAS.  
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03. Schvalování projektů 6. výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – IROP –  Investice do 

škol a školských zařízení  včetně vybavení - III. 

Informace o výzvě č. 622/06_16_075/CLLD_16_01_155 
Název výzvy: 6. výzva MAS Českomoravské pomezí-IROP- Investice do škol a školských 
zařízení včetně vybavení - III. 
Finanční alokace výzvy (CZV):  4 555 300,- Kč 
Datum vyhlášení výzvy: 11. 11. 2021 
Ukončení výzvy: 15. 12. 2021 
Počet podaných projektů: 3 
Celková výše způsobilých výdajů: 4 554 995,12 Kč 
Celková výše dotace: 4 327 245,36 Kč 
 

Členové hodnotitelské komise provedli bodové hodnocení jednotlivých kritérií věcného 

hodnocení u projektů, včetně odůvodnění. Shodná stanoviska zapsala zapisovatelka do 

kontrolních listů. Všechny projekty splnily minimální hranici bodového hodnocení (min. 50 

bodů). Celková alokace nebyla vyčerpána a HK navrhuje podpořit všechny podané projekty. 

Informace o podaných projektech: 
  

1. Název projektu: Venkovní učebna přírodních věd a pracovních činností 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace  

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017155 

Celkové způsobilé výdaje: 1 999 995,12 Kč 

Výš dotace: 1 899 995,36 Kč 

Bodový zisk: 90 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
 

2. Název projektu: Odborné vzdělávání v ZŠ Štoky 

Žadatel: Městys Štoky  

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017167 

Celkové způsobilé výdaje: 1 455 000 Kč 

Výše dotace:  1 382 250 Kč  

Bodový zisk: 60 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení  
 

3. Název projektu: Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná 

Žadatel: Základní umělecká škola Polná 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017181 

Celkové způsobilé výdaje: 1 100 000 Kč 

Výše dotace v Kč: 1 045 000 Kč 

Bodový zisk: 60 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení  
 

Usnesení 03/20220119/HK 

Hodnotitelská komise doporučuje výběrové komisi na základě výsledků věcného hodnocení 
k podpoře 3 projekty: 

• Venkovní učebna přírodních věd a pracovních činností 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace  
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Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017155 

• Odborné vzdělávání v ZŠ Štoky  

Žadatel: Městys Štoky  

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017167 

• Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná 

Žadatel: Základní umělecká škola Polná 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017181 
 

Usnesení bylo přijato 3 hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 
 

Jednání výběrové komise 

01.   Zahájení 

Jednání výběrové komise zahájila v 16:45 hod. Štěpánka Trbušková a ověřila 

usnášeníschopnost jednání. Jednání se účastní Štěpánka Trbušková, Markéta Beránková, 

Pavel Vencovský, Ing. Martin Křižan a Roman Koudela. 

Před zahájením členové VK, kteří se neúčastnili hodnotitelské komise, podepsali etické 

kodexy a svým podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů. Poté byli proškoleni v procesu 

schvalování projektů. Na žádost manažera PRV byl program doplněn o bod přehodnocení 

jednoho projektu ze 7. výzvy PRV. 

K věcnému hodnocení nebyl vyžádán posudek externího hodnotitele.  

Program jednání: 

1) Zahájení 
2)  6. Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – IROP – Investice do škol a školských zařízení  
včetně vybavení – III   

• Projednání doporučení hodnotitelské komise  

• Schvalování seznamu doporučených projektů  
3) Přehodnocení věcného hodnocení u projektu ze 7. výzvy PRV – změna bodového 

hodnocení u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561 žadatele DP konto s.r.o. 

      4) Diskuze 
      5) Závěr 
 

Usnesení 01/01/2022/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje program jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání Jitku 

Vaňkovou. 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

02. 6. výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – IROP – Investice do škol a školských 
zařízení  včetně vybavení - III  
Informace o výzvě č. 622/06_16_075/CLLD_16_01_155 
Celková výše způsobilých výdajů: 4 554 995,12 Kč 
Celková výše dotace: 4 327 245,36 Kč 
Počet podaných projektů: 3 
M. Vencovská podala informace o výzvě a shrnula závěry jednání HK a podala informace o 

hodnocených projektech:  
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• Venkovní učebna přírodních věd a pracovních činností 

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace  

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017155 

Bodový zisk: 90 bodů 
 

• Odborné vzdělávání v ZŠ Štoky  

Žadatel: Městys Štoky  

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017167 

Bodový zisk: 60 bodů 
 

• Výuka digitálních technologií v Základní umělecké škole Polná 

Žadatel: Základní umělecká škola Polná 

Registrační číslo žádosti: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017181 

Bodový zisk: 60 bodů 
 

Usnesení 02/01/2022/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí výstupy z jednání hodnotitelské komise z hodnocení 
projektů podaných v rámci „6. výzvy MAS Českomoravské pomezí - IROP - Investice do škol a 
školských zařízení  včetně vybavení – III“  
Výběrová komise MAS schvaluje výběr projektů a jejich pořadí dle přílohy č. 1 Věcné 
hodnocení - pořadí projektů. 
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

03. Přehodnocení věcného hodnocení u projektu ze 7. výzvy PRV – změna bodového 

hodnocení u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561 žadatele DP konto s.r.o. 

V. Rosický informoval členy VK, že na základě výzvy ŘO je nutné přehodnotit věcné 

hodnocení u jednoho projektu ze 7. výzvy PRV (fiche3). Jedná se o snížení bodového 

hodnocení u kritéria č. 6 u projektu č. 21/007/19210/563/101/002561, žadatele DP konto 

s.r.o. 

Dle ŘO žadatel nespadá do kategorie mikropodnik, neboť díky dceřiným firmám má více jak 

10 zaměstnanců a tak nesplňuje podmínky pro udělení 5 bodů v kritérium č. 6. Změna 

bodového hodnocení nemá vliv na podporu projektu, neboť projekt nadále splňuje 

minimální  počty preferenčních bodů a ve fiche 3 byl podán jediný projekt.  
 

Usnesení 03/01/2022/VK 

Výběrová komise provedla změnu bodového hodnocení u projektu č. 
21/007/19210/563/101/002561, žadatele DP konto s.r.o. 
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 
04.   Diskuze 

Nikdo z přítomných neměl otázek. V průběhu jednání bylo možné klást otázky k právě 

probíraným bodům jednání.  

 

05.  Závěr 

Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila jednání.  
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V Polné dne 19. 1. 2022 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně hodnotitelské a výběrové komise  tajemník MAS 


