JEDNÁNÍ
VÝBĚROVÉ KOMISE PER ROLLAM
MAS Hradecký venkov dne 19. března 2020

Jednání Výběrové komise per rollam náhradou za jednání, které se mělo konat dne 19. 3.
2020 od 16 hodin na MěÚ v Nechanicích. Termín byl takto nastaven z důvodu urychlení
hodnocení projektů v této výzvě, kdy hodnotitelé projektů s tímto termínem souhlasili.
K projednání jsou projekty ve Výzvě č. 8 MAS Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání
419/06_16_075/CLLD_15_01_029, finanční alokace rozhodná pro výběr projektů
k financování je stanovena na 7 266 651,29 CZK.
U všech hodnotitelů v rámci procesu věcného hodnocení před zahájením hodnocení projektů,
které splnily podmínky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, prosím o prověření, zda
nejste osoby podílející se na hodnocení ve střetu zájmů. Zaměstnanci kanceláře MAS a
zpravodajové podepsali Etický kodex před zahájením hodnocení. Ostatní členy výběrové
komise žádáme o naskenování podepsaného etického kodexu, který je nezbytnou součástí
hodnocení.
V této výzvě byly přijaty 2 projekty, u nichž byla provedena kontrola formálních náležitostí a
přijatelnosti. Všechny podané projekty vyhověly a postoupily do věcného hodnocení.
Žádosti o podporu, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti:
Žadatel: Obec Libčany
Název projektu: Mateřská škola Libčany čp. 244 - změna užívání, přístavba a stavební
úpravy
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013476
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy v obci Libčany o 13 míst. Stávající
kapacita mateřské školy dlouhodobě nedostačuje požadavkům a poptávce ze strany cílových
skupin (tj. rodičů dětí v předškolním vzdělávání a dětí do věku 3 let) z obce Libčany a
spádových obcí. Navýšení kapacity bude řešeno změnou užívání a přístavbou západní části
stávajícího objektu mateřské školy Libčany č.p. 244.
Přehled zdrojů financování v Kč
Celkové zdroje:
3 798 666,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 3 798 666,00
Příspěvek Unie:
3 608 732,70
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování): 0,00
Podpora celkem:
3 608 732,70
Vlastní zdroj financování:
189 933,30
% vlastního financování:
5,00

Žadatel: Obec Lhota pod Libčany
Název projektu: Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013501
Anotace projektu
V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost celé budovy Základní školy Lhota pod Libčany,
tak aby bylo umožněno všem žákům, i těm se zdravotním handicapem, školu navštěvovat.
Tím projekt reaguje na dnešní snahu poskytnout všem občanům rovný přístup jak ke vzdělání,
tak i v dalších sférách života. Bezbariérový bude jak přístup do všech podlaží školy a všech
prostor pro zajištění základního vzdělávání a rovněž bude zřízeno i nezbytné sociální zařízení
pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Přehled zdrojů financování v Kč
Celkové zdroje:
5 916 698,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 2 478 247,00
JPP nezpůsobilé:
0,00
Celkové způsobilé výdaje: 3 438 451,00
Příspěvek Unie:
3 266 528,45
Národní veřejné zdroje
(bez vlastního zdroje financování): 0,00
Podpora celkem:
3 266 528,45
Vlastní zdroj financování:
171 922,55
% vlastního financování:
5,00
V příloze Vám zasílám kontrolní listy věcného hodnocení, tak jak je zpracovali zpravodajové,
před hlasováním si je prosím prostudujte.
Číslo projektu

Název projektu

Mateřská škola Libčany
čp. 244 - změna
užívání, přístavba a
stavební úpravy
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bodů
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40

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013476
Základní škola Lhota
pod Libčany stavební
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013501 úpravy - I. etapa
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Finanční alokace Výzvy č. 8 IROP MAS Hradecký venkov Vzdělávání
419/06_16_075/CLLD_15_01_029 rozhodná pro výběr projektů k financování byla stanovena
na 7 266 651,29 Kč.

USNESENÍ VK
VK schvaluje přidělení 40 bodů ve věcném hodnocení pro projekt Obce Libčany s názvem
Mateřská škola Libčany čp. 244 - změna užívání, přístavba a stavební úpravy a dále schvaluje
přidělení 40 bodů ve věcném hodnocení pro projekt Obce Lhota pod Libčany s názvem
Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. Etapa.
HLASOVÁNÍ: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Hlasování per rollam se nezúčastnil jeden člen: Mgr. Jaroslava Slavíková, fyzická osoba,
sektor soukromý, která se jako bývalá starostka obce Libčany cítila být ve střetu zájmů.
V Nechanicích dne 23. 3. 2020
Zápis provedla na základě hlasování členů Výběrové komise per rollam Jana Štěpánková.

