
ZÁPIS Z VÝBĚROVÉ KOMISE SPOLKU 

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 

se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03  

konané dne 25. 5. 2018 

 

Program výběrové komise spolku 

 

1. Zahájení  

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu  

3. Schválení programu jednání  

4. Obecné informace k výzvě č.2 Prorodinná opatření 

5. Obecné informace k přijatým žádostem 

6. Výsledky věcného hodnocení projektů 

7. Seznam projektů OPZ doporučených k finanční podpoře 

8. Závěr   

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájil ve 15:00 pan Ing. Zdeněk Mrlák, předseda výběrové komise, přivítal zúčastněné a 

konstatoval, že jsou přítomní všechny členové hodnoticí komise. Veřejný sektor ani žádná zájmová 

skupina nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv a výběrová komise je tak usnášeníschopná. 

 

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Pan Ing. Zdeněk Mrlák navrhuje zapisovatele Ing. Lucii Matlovou, manažerku MAS Lednicko-valtický 

areál.  

 

Návrh usnesení č. 1  

Výběrová komise volí Ing. Lucii Matlovou jako zapisovatele zápisu. 

 

O výše uvedeném návrhů hlasovala výběrová komise v poměru:  

 

PRO: 3 hlasy (100 %)    PROTI: 0 hlasů (0 %)   ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %) 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

Ověřovatelem je dle jednacího radu předsedající, tedy Ing. Zdeněk Mrlák.  

 

3. Schválení programu jednání  

 

Pan Ing. Zdeněk Mrlák představuje program jednání, prosí o připomínky a navrhuje schválení programu 

jednání. Přítomní nemají k programu jednání připomínky.  

 

Program jednání: 

1. Obecné informace k výzvě č.2- Prorodinná opatření  

2. Obecné informace k přijatým žádostem 

3. Výsledky věcného hodnocení projektů  

4. Seznam projektů OPZ doporučených k finanční podpoře 

5. Závěr   

 

Návrh usnesení č. 2  

 

Výběrová komise schvaluje program jednání výběrové komise.  

 

O výše uvedeném návrhů hlasovala výběrová komise v poměru:  
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PRO: 3 hlasy (100 %)    PROTI: 0 hlasů (0 %)   ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %) 

 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

4. Obecné informace k výzvě č.2- Prorodinná opatření  

 

MAS Lednicko-valtický areál, z. s. vyhlásila dne 15. 1. 2018, 2. výzvu v rámci Operačního programu 

zaměstnanost s názvem: Výzva_MAS LVA_OPZ_Prorodinná opatření. Cílem výzvy byla podpora 

projektů, které povedou ke zvýšení nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v 

návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a zvýšení zaměstnanosti 

pečujících osob. Podporovány budou příměstské tábory v době školních prázdnin a dětské skupiny pro 

veřejnost i podniky.  

Žadatelé mohli do výzvy předkládat své žádosti prostřednictvím MS2014+ od 15.1. 2018, 8:00 hodin do 

15. 3. 2018, 12:00 hodin. Finanční alokace výzvy byla stanovena na 2.823.550 CZK 

 

5. Obecné informace k přijatým žádostem 

 
Přijata byla celkem 1 žádost, která prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byla předána 

členům výběrové komise k věcnému hodnocení.   

 

 
 

6. Výsledky věcného hodnoceni projektů 

 

Členové výběrové komise předložili vyplněné listy věcného hodnocení k žádosti o dotaci, kterou 

hodnotili. Bodovy zisk u žádosti o dotaci je následující:  

 
 

Dle předložených listů věcného hodnocení se hodnotitele shodli na zvolené bodové hladině u všech 

hodnoticích kritérii. Žádost o dotaci tak splnila podmínku věcného hodnocení – minimální zisk 50 bodů.  

Finální kontrolní list byl podepsán členy výběrové komise, kteří hodnotili projektovou žádost.  

  

Výběrová komise, projekt na základě bodového zisku a alokace výzvy doporučuje výkonné radě ke 

schválení.  

 
 

 



ZÁPIS Z VÝBĚROVÉ KOMISE SPOLKU 

MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111 

se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03  

konané dne 25. 5. 2018 

Návrh usnesení č. 3 

 

Výběrová komise schvaluje seznam žádostí o dotaci dle počtu získaných bodů ve výzvě č.2 – 

Příměstské tábory, který bude předložen výkonné radě.  

 

O výše uvedeném návrhů hlasovala výběrová komise v poměru:  

 

PRO: 3 hlasy (100 %)    PROTI: 0 hlasů (0 %)   ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %) 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno  

 

7. Závěr jednání  

 

Ing. Zdeněk Mrlák ukončuje jednání ve 15:30 hod.  

 

 

 

Zapsala dne 25.5.2018: Ing. Lucia Matlová   

 
Ověřil dne 25.5.2018: Ing. Zdeněk Mrlák 

 
 

Přílohy: 

- příloha č. 1- prezenční listina  

- příloha č. 2- hodnotící tabulka věčného hodnocení Duhovka-středisko volného času Břeclav, 

příspěvková organizace 

- příloha č. 3- seznam žádostí o dotaci dle počtu získaných bodů 

- příloha č. 4- seznam doporučených/nedoporučeních projektů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

SEZNAM ŽÁDOSTÍ O DOTACI DLE POČTU ZÍSKANYCH BODŮ 

MAS Lednicko-valtický areál, výzva č. 1 Příměstské tábory 

Níže uvedená žádost o dotaci splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcného hodnocení – minimální požadovaný počet bodů 50. 

Výběrová komise je na základě bodového zisku a alokace výzvy doporučuje výkonné radě ke schválení.  

Název žadatele IČ Žadatele Název projektu Aktivita Bodový zisk Výše dotace 

Duhovka-středisko 
volného času Břeclav, 
příspěvková 
organizace 

60575514 Příměstské tábory v Lednicko-valtickém regionu Příměstské tábory   75 2 051 625,00 

Celkem  2 051 625,00 

 

 

 

V Břeclavi dne 25. 5. 2018.                                                                                                                                                                                                   

                              
……………………………… 

MAS Lednicko-valtický areál, z. s.                                Ing. Zdeněk Mrlák 
Lidická 3116/134                   Předseda výběrové komise 
690 03 Břeclav 
 



 
SEZNAM DOPORUČENÝCH/NEDOPORUČENÝCH PROJEKTŮ 

MAS Lednicko-valtický areál, výzva č. 2 Prorodinná opatření 

Identifikace výzvy 

Název MAS: MAS Lednicko-valtický areál z. s. 

SCLLD: MAS Lednicko-valtický areál z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_16_01_157 

Označení výzvy: výzva č. 2 Prorodinná opatření 

Aktivita: Příměstské tábory 

Alokace výzvy v KČ: 2.823.550 Kč 

 

Níže uvedená žádost o dotaci splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a následně věcného hodnocení – minimální požadovaný počet bodů 50. 

Výběrová komise ji na základě bodového zisku a alokace výzvy doporučuje výkonné radě ke schválení.  

Seznam vybraných projektů k finanční podpore:  

Pořadí Název žadatele IČ Žadatele Název projektu Aktivita Bodový 
zisk 

Výše dotace 

1. Duhovka-středisko 
volného času Břeclav, 
příspěvková 
organizace 

60575514 Příměstské tábory v Lednicko-
valtickém regionu 

Příměstské tábory 75 2 051 625,00 

Celkem  

 

 

 

 

 



 
V Břeclavi dne 25. 5. 2018.                                                                                                

 

MAS Lednicko-valtický areál, z. s.                                Ing. Zdeněk Mrlák 
Lidická 3116/134                   Předseda výběrové komise 
690 03 Břeclav 


