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JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Datum jednání: 8. 10. 2020 od 16:30 hod. 

Místo jednání: Kancelář MAS (zasedací místnost), nám. Svobody 320, Pacov 

Přítomní členové výběrové komise dle prezenční listiny: 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Mgr. Pavla Popelářová 

Zájmová skupina –podnikání: 

- Martina Fialová 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- Josef Kratochvíl 

Omluvení členové výběrové komise: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

Zástupci kanceláře MAS: Lucie Hlavinková, DiS., Ing. Renata Zíková 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy výběrové komise 

3. Proškolení výběrové komise 

4. Bližší seznámení s hodnocenými projekty 

5. Věcné hodnocení projektů 

6. Schválení výsledků věcného hodnocení 

7. Závěr 

Ad 1. Zahájení 

Jednání výběrové komise na základě pověření nepřítomné dosavadní předsedkyně Mgr. Bohumily 

Urbánkové zahájila v 16:30 hod. Lucie Hlavinková. Seznámila přítomné s navrženým programem 

jednání a konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové z pěti 

a je splněna podmínka max. 49% zastoupení veřejného a soukromého sektoru a jednotlivých 

zájmových skupin. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Renata Zíková, ověřovatelem zápisu je dle 

jednacího řádu předseda orgánu, druhým ověřovatelem byla navržena Martina Fialová.  

Lucie Hlavinková informovala, že vzhledem ke skutečnosti, že žádný z členů výběrové komise nemá 

přístup do systému CSSF14+, bude pro účely zadání výsledků hodnocení do systému plnit funkci 

zapisovatele Renata Zíková a funkci signatáře Lucie Hlavinková. 

Usnesení: 

✓ Výběrová komise schvaluje program jednání. Dále výběrová komise schvaluje ověřovatele 

Martinu Fialovou, zapisovatelku Renatu Zíkovou a pro účely zadání výsledků hodnocení do 

CSSF14+ zapisovatelku Renatu Zíkovou a jako signatáře Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0 
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Ad 2. Volba předsedy výběrové komise 

Lucie Hlavinková uvedla, že výběrová komise opětovně zvolená při valné hromadě dne 22. 6. 2020 

na období jednoho roku, se od svého zvolení schází poprvé, proto je nutné zvolit jejího předsedu. 

Přítomní členové do funkce předsedy výběrové komise navrhli paní Mgr. Pavlu Popelářovou. Paní 

Pavla Popelářová s návrhem souhlasí. 

Usnesení: 

✓ Výběrová komise souhlasí s návrhem a předsedkyní výběrové komise Via rustica z.s. volí 

paní Mgr. Pavlu Popelářovou. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0 

Ad 3. Proškolení výběrové komise 

Lucie Hlavinková provedla proškolení členů výběrové komise ve věci střetu zájmů a postupu při 

bodování a rozhodování o způsobu věcného hodnocení.  

Střet zájmů:  

Lucie Hlavinková citovala ustanovení týkající se střetu zájmů a uvedla, že před zahájením věcného 

hodnocení musí každý z hodnotitelů uvážit, zda je či není ve střetu zájmů vůči hodnoceným projektům 

a následně podepsat etický kodex, případně informovat o podjatosti. V případě zjištěného střetu zájmů 

nesmí podjatá osoba žádný z předložených projektů hodnotit. Etické kodexy byly spolu s podklady 

k hodnocení projektů členům výběrové komise zaslány elektronicky dne 2. 10. 2020.  

Žádný z přítomných členů výběrové komise není ve střetu zájmů a všichni na místě podepsali 

etický kodex. 

Postup při věcném hodnocení projektů:  

Lucie Hlavinková informovala přítomné o postupu věcného hodnocení dle aktuálně platných 

Interních postupů MAS pro IROP, verze 1.3, platných od 1. 5. 2020. 

Členové výběrové komise spolu s přítomnými pracovnicemi kanceláře MAS společně zhlédli 

jednotlivé body kontrolních listů (kritéria, referenční dokumenty, popis hodnocení) za účelem vyřešení 

případných nejasností. 

Ad 4. Bližší seznámení s hodnocenými projekty 

Lucie Hlavinková uvedla, že podklady potřebné pro věcné hodnocení (tiskové verze žádostí o 

dotaci vč. příslušných příloh a dokumentů) členové hodnotící komise obdrželi elektronicky dne 2. 10. 

2020 a měli možnost seznámit se s hodnocenými projekty v předstihu. V rámci jednání budou 

hodnoceny tyto projekty: 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527 „Odborné učebny ZŠ Hořepník“ 

- žadatel: obec Hořepník 

- zpracovatel žádosti: Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014528 „Podpora infrastruktury pro ZŠ Pacov“ 

- žadatel: město Pacov 

- zpracovatel žádosti: Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529 „Přírodní vědy a polytechnika na základní škole 

v Lukavci“  

- žadatel: Základní škola a Mateřská škola Lukavec 

- zpracovatel žádosti: Svazek obcí mikroregionu Stražiště 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014532 „Modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenice nad 

Lipou - II. etapa“ 

- žadatel město Kamenice nad Lipou 

- zpracovatel žádosti: Nová Lípa 



3 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533 „Modernizace odborné přírodovědné učebny ZŠ  Nová 

Cerekev“ 

- žadatel městys Nová Cerekev 

- zpracovatel žádosti: Nová Lípa 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014534 „Modernizace odborných učeben v ZŠ Žirovnice - II. 

etapa“ 

- žadatel město Žirovnice 

- zpracovatel žádosti: Nová Lípa 

Ad 5. Věcné hodnocení 

Věcné hodnocení projektů 5. výzvy IROP zahájila a řídila předsedkyně výběrové komise Mgr. 

Pavla Popelářová. Výběrová komise postupně obodovala všechny projekty, výsledný počet bodů za 

jednotlivá kritéria a příslušné odůvodnění bylo zaznamenáno do kontrolních listů.  

Projekty byly ohodnoceny takto:  

Projekt (registrační číslo/název) 
Přidělený 

počet bodů 
Závěr 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527  

Odborné učebny ZŠ Hořepník 
75 

Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014528  

Podpora infrastruktury pro ZŠ Pacov 
55 

Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529  

Přírodní vědy a polytechnika na základní škole 

v Lukavci 

71 
Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014532 

Modernizace odborných učeben v ZŠ Kamenice 

nad Lipou - II. etapa 

60 
Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533  

Modernizace odborné přírodovědné učebny ZŠ  

Nová Cerekev 

66 
Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014534  

Modernizace odborných učeben v ZŠ Žirovnice - 

II. etapa“ 

64 
Projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

Předsedkyně výběrové komise Mgr. Pavla Popelářová konstatovala, že hodnocené projekty splnily 

podmínky věcného hodnocení. 

Podrobné hodnocení jednotlivých žádostí včetně příslušného odůvodnění je uvedeno v kontrolních 

listech, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

Ad 6. Schválení výsledků věcného hodnocení 

Výběrová komise následně sestavila a schválila seznam hodnocených projektů zaregistrovaných 

v 5. výzvě "MAS Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III." seřazených 

sestupně podle dosažených bodů: 
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Usnesení: 

✓ Výběrová komise schvaluje věcné hodnocení projektů podaných v rámci 5. výzvy 

k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu "MAS 

Via rustica - IROP - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání III." a jejich pořadí 

podle dosažených bodů. 

Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel se 0 

Ad 7. Závěr 

Lucie Hlavinková informovala o následujícím postupu (připomínkování a ověření zápisu).  

Následně předsedkyně výběrové komise Mgr. Pavla Popelářová a pracovnice kanceláře MAS Lucie 

Hlavinková poděkovaly přítomným za účast. 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Podpis zapisovatele: Ing. Renata Zíková   ……………………………………………….. 

Podpis ověřovatelů: Mgr. Pavla Popelářová  ……………………………………………….. 

   Martina Fialová   ……………………………………………….. 

Pořadí Projekt (název, registrační číslo) Žadatel 

Výše 

požadované 

dotace (Kč) 

Přidělený 

počet 

bodů 

Závěr 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014527  

Odborné učebny ZŠ Hořepník 

Obec 

Hořepník 
2 430 747,64 75 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

2. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014529  

Přírodní vědy a polytechnika na 

základní škole v Lukavci 

ZŠ a MŠ 

Lukavec 
2 532 430,85 71 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

3. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014533  

Modernizace odborné 

přírodovědné učebny ZŠ  Nová 

Cerekev 

Městys 

Nová 

Cerekev 

2 124 965,70 66 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

4. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014534  

Modernizace odborných učeben v 

ZŠ Žirovnice - II. etapa“ 

Město 

Žirovnice 
2 938 357,46 64 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

5. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014532 

Modernizace odborných učeben v 

ZŠ Kamenice nad Lipou - II. 

etapa 

Město 

Kamenice 

nad 

Lipou 

2 312 860,50 60 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

6. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014528  

Podpora infrastruktury pro ZŠ 

Pacov 

Město 

Pacov 
4 642 972,62 55 

Projekt splnil 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 


