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ZÁPIS Z 8. VÝBĚROVÉ KOMISE 

Hodnocení projektů 
IROP A1 BEZPEČNOST DOPRAVY 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 15. března 2018  
v Bělé pod Pradědem (zasedací místnost) 

 

 

Přítomní: 7 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení projektů 

 
Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula Poláchová přivítala 

přítomné členy Výběrové komise a předala slovo Ing. Josefu Fojtkovi, členovi Výběrové komise, 

kterému delegovala vedení celého jednání Ing. Kocianová, předsedkyně Výběrové komise. Ing. 

Josef Fojtek přivítal přítomné členy Výběrové komise a manažery MAS. Ing. Josef Fojtek 

konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 3 členové Výběrové komise zatupující sektor veřejné správy, tj. 3 hlasy,  

- 3 členové Výběrové komise zatupující podnikatelský sektor, tj. 3 hlasy,  

- 1 člen Výběrové komise zatupující neziskový sektor, tj. 1 hlas,  
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Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 28,6% Veřejný  

 

3 42,9% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 28,6% Soukromý 3 42,9% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

2 28,6% Neziskový 1 14,2% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 14,2% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 7 100%  7 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatelku hodnocení Výběrové komise byla jednohlasně zvolena Mgr. Hana Hošková, 

manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Mgr. 

Vendula Poláchová, ředitelka MAS a Ing. Josef Fojtek, člen Výběrové komise pověřený vedením 

jednání. 

Usnesení 8/1: Výběrová komise volí Mgr. Hanu Hoškovou do funkce zapisovatelky, Mgr. 

Vendulu Poláchovou a Ing. Josefa Fojtka jako ověřovatele zápisu 8. jednání Výběrové komise. 

 

7/0/0 



 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - registrace u KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 

 
2) Etické kodexy 
 

Všichni členové byli upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. 

Manažerky MAS po ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámily členy 

Výběrové komise s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě. Na základě zjištění podjatosti byly 

z hodnocení vyloučení následující členové, kteří se dnešního hodnocení projektů nebudou účastnit 

- Ing. Věra Kocianová – zástupkyně obce Mikulovice 

Dále se z hodnocení omluvil Mgr. Jiří Kovalčík. Z důvodů podjatosti předsedkyně Výběrové komise 

Ing. Věry Kociánové byl pověřen vedením tohoto jednání Ing. Josef Fojtek. Viz. Přiložené pověření 

ze dne 2. 3. 2018. Dne 1. 3. 2018 byly hodnotitelům předány projektové žádosti včetně všech 

příslušných příloh spolu s Kontrolním listem a to elektronickou formou, s tím, že v případě zájmu si 

mohou tištěnou verzi vyzvednout v kanceláři MAS. Bylo tedy konstatováno, že hodnotitelé si 

žádosti prostudovali a opětovně ověřeno, zda nedošlo ke změně skutečnosti a všichni přítomní 

členové Výběrové komise jsou nepodjatí. Podepsané Etické kodexy jsou platné po celou dobu 

hodnocení projektů k výzvě IROP A1 Bezpečnost dopravy. 

 

3) Hodnocení projektů 

Příjem žádostí do výzvy A1 Bezpečnost dopravy byl ukončen 10.1.2018 a na MAS bylo předloženo  

6 projektových žádosti: 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Příspěvek EU (v Kč) 

1. Město Javorník 00302708 Javorník Chodník ulice Nádražní v Javorníku 2.925.256,16 

2. 
Obec Lipová-

lázně 00302929 
Lipová-
lázně 

Chodník u silnice III/45319, Lipová-
lázně – I. Etapa 

950.023,89 

3. Město Jeseník 00302724 Jeseník 
Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, 

Jeseník 
7.636.916,86 

4. Obec Mikulovice 00303003 Mikulovice 
Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy 

v obci Mikulovice 
2.724.631,17 

5. Obec Supíkovice 00303429 Supíkovice 

Silnice II/455 a III/4578 Písečná – 
Velké Kunětice SO 1.111.2 a SO 

1.111.3 

648.993,99 

6. Obec Písečná 00303160 Písečná Písečná – obec bez bariér, VI. Etapa 2.426.726,62 

 

Ing. Fojtek seznámil Výběrovou komisi s celkovou alokací výzvy, která je 10 mil. Kč. Celková alokace 

opatření na realizaci SCLLD je 18 mil. Kč.  
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Požadovaný příspěvek EU projektů podaných projektů v 1. výzvě IROP A1 Bezpečnost dopravy je 

rovná 17 312 548, 69 Kč, což je v limitu celkové alokace opatření. 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a 

přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS. Všechny podané projekty splnily podmínky této kontroly 

a splňují také podmínky nadřazené výzvy IROP č. 53 a jsou v souladu se specifickými pravidly IROP 

k dané výzvě.  

 

První žádost město Javorník: 

- Město doložilo dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 

- Projekt neřeší žádné související opatření projektu, proto udělili hodnotitelé 0 bodů, průměr 

od hodnotitelů byl 0 bodů. 

- Projekt neřeší realizaci nového chodníků, ale řeší přístup k přechodům a místům 

k přecházení, proto udělili hodnotitelé 5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost a přístup k přechodům a místům pro přecházení, tudíž město 

má 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt obsahuje vodící linie pro nevidomé popsané v SP na str. 14, tudíž město obdrží 10 

bodů, průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti města Javorník je 45 bodů, průměr od hodnotitelů byl 45 

bodů, žádost splnila minimální bodovou hranici výzvy, proto tento projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

Usnesení 8/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti města Javorník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

7/0/0 

Druhá žádost obec Lipová-lázně: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 

- Projekt řeší 1 související opatření, respektive výsadba zeleně je součástí projektu, ale ve 

vlastní režii obce, která se zavazuje výsadbu uhradit za své náklady, proto udělili 

hodnotitelé 5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší realizaci nového chodníků, ale neřeší přístup k přechodům a místům 

k přecházení, proto udělili hodnotitelé 5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů 

- Projekt řeší bezbariérovost a přístup k zástavce hromadné dopravy, tudíž obec má 10 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 
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- Projekt obsahuje popis realizace pro nevidomé na str. 21 SP, tudíž obec obdrží 10 bodů, 

průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti obec Lipová-lázně je 50 bodů, průměr od hodnotitelů byl 50 

bodů, tudíž žádost splnila minimální bodovou hranici výzvy, proto tento projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení 8/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti obce Lipová-lázně 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

7/0/0 

Třetí žádost město Jeseník: 

- Město doložilo dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 

- Projekt řeší 1 související opatření, rekonstrukci veřejného osvětlení, proto udělili 

hodnotitelé 5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší realizaci nového chodníků a řeší přístup k přechodům a místům pro přecházení, 

proto udělili hodnotitelé 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost a přístup k přechodům a místům pro přecházení i zástavce 

hromadné dopravy, tudíž město má 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt obsahuje signalizaci pro nevidomé popsanou na str. 11 SP, tudíž město obdrží 10 

bodů, průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti města Jeseník je 55 bodů, průměr od hodnotitelů bylo 55 

bodů. Žádost splnila minimální bodovou hranici výzvy, proto tento projekt splnil podmínky 

věcného hodnocení. 

Usnesení 8/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti města Jeseník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

7/0/0 

Čtvrtá žádost obec Mikulovice: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 

- Projekt řeší 1 související opatření, výsadbu veřejné zeleně, proto udělili hodnotitelé 5 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší realizaci nového chodníků a řeší přístup k přechodům a místům k přecházení, 

proto udělili hodnotitelé 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 
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- Projekt řeší bezbariérovost a přístup k místu pro přecházení i zastávce hromadné dopravy, 

tudíž město má 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt obsahuje signalizační prvky pro nevidomé popsanou ve SP na str. 4,7,21,22, tudíž 

obec obdrží 10 bodů, průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Mikulovice je 55 bodů, průměr od hodnotitelů byl 55 

bodů. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení 8/5: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti obce Mikulovice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

 

7/0/0 

Pátá žádost obec Supíkovice: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 

- Projekt neřeší žádné doprovodné opatření, proto udělili hodnotitelé 0 bodů, průměr od 

hodnotitelů byl 0 bodů. 

- Projekt řeší realizaci nového chodníků, ale neřeší přístup k přechodům a místům 

k přecházení, proto udělili hodnotitelé 5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost, ale neřeší přístup k přechodům a místům pro přecházení ani 

k zastávce hromadné dopravy, tudíž obec v třetím kritériu má 0 bodů, průměr od 

hodnotitelů byl 0 bodů. 

- Projekt obsahuje signalizační prvky pro nevidomé popsané na str. 20 SP, tudíž obec obdrží 

10 bodů, průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Supíkovice je 35 bodů, průměr od hodnotitelů byl 35 

bodů. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení 8/6: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti obce Supíkovice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

 

7/0/0 

Šestá žádost obec Písečná: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto udělili hodnotitelé 20 bodů, 

průměr od hodnotitelů byl 20 bodů. 
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- Projekt řeší 1 související opatření, a to úpravu veřejného osvětlení, proto udělili hodnotitelé 

5 bodů, průměr od hodnotitelů byl 5 bodů. 

- Projekt řeší realizaci nového chodníků a řeší přístup k místům pro přecházení, proto udělili 

hodnotitelé 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt řeší bezbariérovost a přístup k místům pro přecházení i k zastávce hromadné 

dopravy, tudíž město má 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů. 

- Projekt obsahuje signalizační prvky pro orientaci nevidomých popsanou na str. 12 SP, tudíž 

obec obdrží 10 bodů, průměr od hodnotitelů je 10 bodů. 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Písečná je 55 bodů, průměr od hodnotitelů byl 55 bodů. 

Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení 8/7: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti obce Písečná 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

 

7/0/0 

 



 

 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. - registrace u KS Ostrava, v rejstříku OPS, odd. O, vl. 1134 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy A1 Bezpečnost dopravy po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Příspěvek EU 
 (v Kč) 

 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007357 

Výstavba 

chodníku v ulici 

Rejvízská, Jeseník 
Město Jeseník 

 

Obec 

 

55 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

7.636.916,86 

 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007459 

Zvýšení 

bezpečnosti pěší 

dopravy v obci 

Mikulovice 

Obec Mikulovice 
Obec 

 

55 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

2.724.631,17 

3. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007658 

Písečná – obec 

bez bariér, VI. 

Etapa 
Obec Písečná 

Obec 55 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

2.426.726,62 

4. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007053 

Chodník u silnice 

III/45319, Lipová-

lázně – I. Etapa 
Obec Lipová-lázně 

Obec 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

950.023,89 

5. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006979 

Chodník ulice 

Nádražní v 

Javorníku 
Město Javorník 

Obec 45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

2.925.256,16 
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6. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007486 

Silnice II/455 a 

III/4578 Písečná – 

Velké Kunětice SO 

1.111.2 a SO 

1.111.3 

Obec Supíkovice Obec 35 

 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

648.993,99 

 

 

U prvních tří projektů při shodě bodů rozhodl o pořadí dřívější termín a čas podání – žádost města Jeseník byla registrována v MS2014+ dne 

1.12.2017 v 12:27:23, žádost obce Mikulovice byla registrovaná v MS2014+ dne 12.12.2017 v 22:55:16 a žádost obce Písečná byla registrovaná 

v MS 2014+ dne 10.1.2018 v 9:48:10.  

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté vyplnili finální kontrolní list projektu i společně s formulací 

odůvodnění, ten se vytiskl a podepsal všemi přítomnými členy. O každém kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

 
Usnesení 8/8: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 
 
 

  7/0/0
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V Jeseníku, dne 15. 3. 2018 
 
 
Zapsala:  Mgr. Hana Hošková, manažerka MAS   …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Josef Fojtek      …………………………… 
 
 
 

 


