MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS
Název MAS

MAS Broumovsko+, z. s.

Datum jednání

9. 1. 2020

Číslo SCLLD

CLLD_16_01_027

Čas jednání

15:00

Název a číslo

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III

výzvy MAS

č. 154/05_18_128/CLLD_16_01_027

Místo jednání

Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01
Broumov
DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem
Frömmelem, Bc. Pavlína Machková, Prikner –

Alokace výzvy
MAS

1 037 202 Kč

Členové Výběrové

tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing.

komise

Otakarem Priknerem, obec Hejtmánkovice,
zastoupená Josefem Polem, Mgr. Libuše Betášová,
PaedDr. Jarmila Nyklíčková, Jiří Rak

Přítomni: členové Výběrové komise (dle prezenční listiny).
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
4) Ukončení

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

1) Zahájení
Bc. Miroslav Frömmel (Předseda Výběrové komise) přivítal přítomné členy a představil program zasedání. Dále byla na základě údajů v prezenční
listině konstatována usnášeníschopnost Výběrové komise. Všichni přítomní členové mají podepsaný etický kodex a nejsou tak ve střetu zájmů.

2) Schválení programu
K předloženému programu zasedání Výběrové komise nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Usnesení:
Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání.
Hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Předseda Výběrové komise navrhl sebe za zapisovatele zápisu a zároveň všechny přítomné členy Výběrové komise jako ověřovatele.
Usnesení:
Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelem zápisu DDM Ulitu Broumov, zastoupenou Bc. Miroslavem Frömmelem
a ověřovatelem zápisu všechny přítomné členy Výběrové komise.
Hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

3) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
Do výzvy MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III byla předložena 1 žádost o podporu. Minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného
hodnocení je 50 bodů.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

Výběrová komise hodnotila každé kritérium zvlášť, o každém kritériu bylo hlasováno. Ve výsledném kontrolním listu, který je přílohou tohoto
zápisu, je vždy zaznamenáno hodnocení ke každému z kritérií tak, jak se na něm členové Výběrové komise shodli. Přidělení bodů ke každému
kritériu bylo řádně odůvodněno.
Přehled hodnocených projektů
Pořadí

1.

Registrační číslo
projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/
18_128/0011128

Žadatel

Název projektu

Právní
forma
žadatele

Obec Adršpach

Návrh obnovy
zámeckého
parku v
Adršpachu

Obec

Celkové
Bodové
způsobilé
hodnocení
výdaje v Kč
80

1 728 670 Kč

Výsledek věcného
hodnocení

Doporučení

Žádost o podporu
Projekt
splnila podmínky
doporučen
věcného hodnocení k financování

Usnesení:
Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje seznam projektů doporučených k financování a pověřuje manažerku MAS pro OPŽP,
aby předložila tento seznam ke schválení Radě MAS.
Hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

4) Ukončení
Předseda Výběrové komise ukončil zasedání Výběrové komise v 15:25.
Přítomní členové Výběrové komise MAS svým podpisem ověřují tento zápis a potvrzují výsledek věcného hodnocení.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

Přílohy zápisu:
-

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení.

-

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise.

Zapsal: DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem.
Ověřili: přítomní členové Výběrové komise.
Subjekt

Zástupce

Sektor

Podpis

DDM Ulita Broumov

Bc. Miroslav Frömmel

Veřejný

Podepsáno

PaedDr. Jarmila Nyklíčková

PaedDr. Jarmila Nyklíčková

Soukromý

Podepsáno

Prikner – tepelné zpracování kovů, s. r. o.

Ing. Otakar Prikner

Soukromý

Podepsáno

Bc. Pavlína Machková

Bc. Pavlína Machková

Soukromý

Podepsáno

Jiří Rak

Jiří Rak

Soukromý

Podepsáno

Obec Hejtmánkovice

Josef Pol

Veřejný

Podepsáno

V Broumově dne 9. 1. 2020.

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení
Název a číslo výzvy MAS:

MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III,
č. 154/05_18_128/CLLD_16_01_027

Operační program:

OPŽP

Reg. č. projektu (Hash):

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011128 (Z1krpP)

Název a číslo výzvy ŘO:

128. výzva Ministerstva životního prostředí

Žadatel:

OBEC ADRŠPACH

Název projektu:

Návrh obnovy zámeckého parku v
Adršpachu

Číslo

Název kritéria

Způsob hodnocení

Bodový zisk

Hlavní zdroj
informací

45 bodů: Realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch nebo prvků sídelní
zeleně formou výsadby stromů s maximálním využitím (nad 70 %) autochtonních
druhů stromů vhodných pro dané ekologické podmínky.

1

Přínos pro zvýšení ekologické stability 35 bodů: Realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch/obnově stávajících
(ekologické hodnoty sídelních
ploch nebo prvků sídelní zeleně formou výsadby stromů vhodných pro dané
ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity ekologické podmínky.
v sídlech
25 bodů: Realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch nebo prvků sídelní
zeleně formou ošetření stromů.

25

Projektová
dokumentace,
biologické posouzení.

1 bod: Ostatní přijatelné projekty.
Zdůvodnění: V rámci realizace projektu bude obnovena stávající zeleň v parku u zámku v Adršpachu. Nejedná se o založení nové plochy zeleně. Při výsadbě nebudou
použity pouze autochtonní druhy stromů, protože jde o obnovu historické druhové skladby dřevin v prostoru kulturní památky. Z tohoto důvodu bylo žadateli přiděleno
25 bodů.

25 bodů: Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem
k efektům akce
2

15 bodů: Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP.
1 bod: Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují
maximálně 100 % Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným
zájmem ochrany přírody a krajiny.

25

Projektová
dokumentace rozpočtová část.

Zdůvodnění: Dle porovnání s Náklady obvyklých opatření MŽP projekt dosahuje max. 100 % nákladů v kategorii Založení, obnova nebo revitalizace zeleně v sídle platnou
pro porovnání nákladů zeleně v intravilánech. Žadateli bylo proto přiděleno 25 bodů.

30 bodů: Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a
udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti a udržení projektu
nevyžaduje náročnou následnou péči.

3

Kvalita zpracování projektu z hlediska
technického a technologického (vhodnost 15 bodů: Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory,
navrženého řešení, náročnost následné ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo není z objektivních
péče)
důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno
nejoptimálnější řešení z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.

30

Projektová
dokumentace,
biologické posouzení.

1 bod: Ostatní přijatelné projekty.
Zdůvodnění: Projekt je v zásadě optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti a udržení
projektu nevyžaduje náročnou následnou péči. V projektové dokumentaci není jeden z technických parametrů, konkrétně šíře chodníku, v souladu s Vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2019 Sb. Protože ostatní (převažující) parametry projektu jsou optimálně navrženy, bylo žadateli přiděleno 30 bodů.

Celkový počet bodů

Max. počet Bodový zisk
bodů:
projektu:
100

80

Přítomní členové Výběrové komise MAS
Jméno a příjmení

Podpis

Detail hlasování o
výsledném hodnocení
(pro/proti/zdržel se)

Bc. Miroslav Frömmel (zastupující DDM Ulita
Broumov)

podepsáno

pro

PaedDr. Jarmila Nyklíčková

podepsáno

pro

Bc. Pavlína Machková

podepsáno

pro

Jiří Rak

podepsáno

pro

Otakar Prikner (zastupující společnost Prikner tepelné zpracování kovů, s.r.o.)

podepsáno

pro

Josef Pol (zastupující obec Hejtmánkovice)

podepsáno

pro

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

Prezenční listina
ze zasedání Výběrové komise MAS
k výzvě MAS Broumovsko+: Sídelní zeleň III
konaného dne 9. 1. 2020
Identifikace zasedání Výběrové komise MAS
Číslo výzvy MAS

154/05_18_128/CLLD_16_01_027

Místo zasedání

Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Čas zasedání

15:00

Výběrový orgán schválen ke dni

6. 6. 2019

Členové Výběrové komise
Název subjektu

Titul, jméno, příjmení

Sektor

Podpis

DDM Ulita Broumov

Bc. Miroslav Frömmel

veřejný

podepsáno

PaedDr. Jarmila Nyklíčková

PaedDr. Jarmila Nyklíčková

soukromý

podepsáno

Prikner-tepelné zpracování
kovů, s.r.o.

Ing. Otakar Prikner

soukromý

podepsáno

Mgr. Libuše Betášová

Mgr. Libuše Betášová

soukromý

omluvena

Jiří Rak

Jiří Rak

soukromý

podepsáno

Bc. Pavlína Machková

Bc. Pavlína Machková

soukromý

podepsáno

Obec Hejtmánkovice

Josef Pol

veřejný

podepsáno

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akce a využitím
obrazového či zvukového materiálu pro potřeby MAS Broumovsko+, z. s.

