ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE „PER ROLLAM“
Název MAS:
Název strategie:
Orgán:
Název orgánu:
Číslo Výzvy:
Den konání:
Místo konání:

Prostějov venkov o.p.s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území společnosti Prostějov
venkov o.p.s. 2014 - 2020+
Výběrový orgán
Výběrová komise
„Výzva č. 9 MAS Prostějov venkov o.p.s. – IROP – Bezpečnost dopravy III.“
Lhůta pro posouzení trvá od 15.1.2021 11:00 hod. do 22.1.2021 do 8:00 hod.,
lhůta na posouzení dle jednacího řádu min. 3 dny
“per rollam“

Jmenný seznam členů, kteří se účastnili hlasování, včetně subjektů, které zastupují:
H1 Obec Vícov
Rozsívalová Jana
VS
H2 Obec Myslejovice
Ondrouchová Anna
VS
H3 Obec Vrbátky
Ing. Pavel Novotný
VS
H4 ZD Klenovice na Hané, družstvo
Mlčoch Jaroslav
ZPL
H5 Přidal s.r.o.
Přidalová Jana
OP
H6 Obec Stínava
Bokůvka Pavel
VS
H7 Doseděl Petr
Doseděl Petr
OP
H8 Pavel Zápeca
Pavel Zápeca
OV
H9 TJ SOKOL Plumlov
Radek Bureš
NNO
H10 Myslivecký spolek Vrbátky
Ing. Ivo Zatloukal
NNO

hlasoval
Ne
hlasoval
hlasoval
hlasoval
hlasoval
hlasoval
hlasoval
Ne - podjat
hlasoval

Hlasování „per rollam“ se účastnila nadpoloviční většina všech členů programového výboru.
Podmínka standardizace zastoupení veřejného sektoru při rozhodování nepřesáhne 50% hlasovacích
práv – SPLNĚNA.
Podmínka standardizace zastoupení žádné ze zájmových skupin při rozhodování nepřesáhne 50%
hlasovacích práv – SPLNĚNA.
Program:
1. Schválení souhrnných hodnotících listů projektů
2. Schválení výsledného seznamu projektů

K bodu 1: Schválení souhrnných hodnotících listů projektů
Všechny doručené hodnotící listy zpracovali pracovníci MAS do souhrnného hodnotícího listu pro
každý projekt. Souhrnné podklady pro jednání odeslali všem členům výběrové komise.
Vhledem k aktuálně platným krizovým opatřením se Výběrová komise bude řídit Doporučením MMR–
ORP k jednání povinných orgánů MAS pro přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování
(rozhodování per rollam) - aktualizace k 1. 6. 2020. Interní postupy MAS Prostějov venkov o.p.s.

k programovému rámci IROP ani Statut a jednací řád výběrové komise postup hlasování výběrové
komise neřeší, proto se budeme řídit Doporučením MMR, které uvádí postup v bodě 3:
Citace: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů orgánu (hodnoticí komise) s
výjimkou osob, které jsou z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet
zájmů), jiný důvod pro vyloučení z rozhodování, než identifikovaný střet zájmů, není možný (pracovní
neschopnost, čerpání nemocenských dávek apod.)
Nedoručí-li člen orgánu své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že
s návrhem nesouhlasí.“
Hodnotitelé po proškolení vyjádřili, zda jsou k projektům nepodjati. Žádný z hodnotitelů po
prostudování projektů v rámci hodnocení své prohlášení nezměnil. Prohlášení o nepodjatosti tedy
platí po celou dobu hodnocení projektů.
Hodnocení:
Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0015049

Název
žadatele
Obec Určice

IČ
00288870

Místo realizace
projektu NUTS 5
Určice

Název projektu
Zvýšení bezpečnosti
chodců v obci
Určice

Návrh přidělených bodů
K1 Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné

hromadné dopravy.
K2 Počet obyvatel obce, ve kterém se daný projekt realizuje.
K3 Projekt přispěje ke svedení pěších z pozemní komunikace v délce
alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu.
K4 Projekt zajišťuje přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro
přecházení.
K5 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

0 bodů
5 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

Celkem
35 bodů
Body přidělené všemi hodnotiteli se v každém kritériu shodovaly. Nebylo třeba řešit rozdíly v bodování.

Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0015359

Název
žadatele
Město
Plumlov

IČ
00288632

Místo realizace
projektu NUTS 5
Plumlov

Název projektu
Stavební úpravy
chodníků - Město
Plumlov

Návrh přidělených bodů
K1 Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné

0 bodů

dopravy.
K2 Počet obyvatel obce, ve kterém se daný projekt realizuje.

5 bodů

15 bodů

K3 Projekt přispěje ke svedení pěších z pozemní komunikace v délce

alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu.
K4 Projekt zajišťuje přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro
přecházení.
K5 Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

10 bodů
5 bodů

Celkem
35 bodů
Body přidělené všemi hodnotiteli se v každém kritériu shodovaly. Nebylo třeba řešit rozdíly v bodování.

Výběrová komise schvaluje přidělení 35 bodů oběma projektům.
Schvaluje: pro 8 , zdržel se 0, proti 0
K bodu 2: Schválení výsledného seznamu projektů
Oba projekty splnily minimální bodovou hranici pro podpoření 25 bodů. Interní postupy MAS Prostějov
venkov o.p.s. určují postup v případě shodného počtu bodů u dvou a více projektů. V případě rovnosti
bodů přidělených Výběrovou komisí bude rozhodovat datum a čas příjmu žádostí o podporu v
MS2014+.
Č

Registrační číslo
projektu

Název
žadatele

IČ

1

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_038/0015049

Obec
Určice

00288870

Místo
realizace
projektu
NUTS 5
Určice

2

CZ.06.4.59/0.0/0.0
/16_038/0015359

Město
Plumlov

00288632

Plumlov

Název
projektu

Body

Splnil/
nesplnil

Datum a čas
příjmu v
MS2014+

Zvýšení
bezpečnosti
chodců v obci
Určice
Stavební
úpravy
chodníků Město
Plumlov

35

Splnil

8.9.2020
10:23

35

Splnil

26.10.2020
16:44

Výběrová komise schvaluje výsledné pořadí projektů.
Schvaluje: pro 8 , zdržel se 0, proti 0

V Kralicích na Hané 25.1.2021
Zapsala:
Ověřil:

Ing. Ludmila Švitelová
Jana Rozsívalová

Ing.
Ludmila
Švitelová

Digitálně podepsal
Ing. Ludmila
Švitelová
Datum: 2021.01.25
15:05:30 +01'00'

Digitálně podepsal
Jana
Jana Rozsívalová
2021.01.25
Rozsívalová Datum:
14:35:41 +01'00'

