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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

Datum zasedání:  od 9. 4. 2021, dále per rollam hlasování 24. 4. 2021 až 27. 4. 2021 

Místo zasedání: forma jednání na dálku a per rollam hlasování 

Přítomni:   forma jednání na dálku a per rollam hlasování – zapojení všech členů VK 

kromě těch, kteří jsou na dané výzvě ve střetu zájmu (viz tabulka v předchozím zápisu) 

Jednání výběrové komise proběhlo k výzvám: 

• výzva č. 19 IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V“ 

• výzva č. 20 IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení IV“ 

 

Zdůvodnění formy jednání na dálku: 

Z důvodů opatření proti covid není možné svolat jednání Výběrové komise (výběrový orgán MAS 

Sokolovsko) prezenční formou. Dle aktuálně platných opatření se má minimalizovat fyzické setkávání 

osob. Jednání Výběrové komise k hodnocení výzev č. 19 a 20 CLLD IROP probíhá v režimu na dálku dle 

postupu popsaného v záznamu o realizaci MAS Sokolovsko č. 2 ze dne 11. 3. 2021, tento postup byl 

předem konzultován s ŘO IROP. 

 

Zápis z průběhu činností v rámci věcného hodnocení, které proběhly od 9. 4. 2021: 

Dne 8. 4. 2021 obdrželi členové VK, kteří byli přiřazeni ke zpracování podkladů pro hodnocení, žádosti 

o podporu a formuláře. Termín k vypracování podkladů pro hodnocení byl do pondělí 19. 4. 2021. 

V rámci návrhů hodnocení došlo ke shodě bodování u všech čtyřech žádostí o podporu. 

Dne 20. 4. 2021 byli členové VK seznámeni emailem od manažerky Programového rámce CLLD IROP 

s návrhy hodnocení, postupem a termínem per rollam hlasování. Emaily byly odeslány zvlášť 

k jednotlivým výzvám a vždy byly adresovány pouze na členy VK, kteří nebyli na dané výzvě ve střetu 

zájmu. Členové VK obdrželi rovněž žádosti o podporu (jen ti, kteří nejsou ve střetu zájmu). Mohou si 

před per rollam hlasováním dokumenty prostudovat a mohou pokládat dotazy. 

 

Zápis z per rollam hlasování 24. 4. 2021 až 27. 4. 2021: 

Ve dnech 24. 4. 2021 od 10 h až 27. 4. 2021 do 10 h proběhlo per rollam hlasování k věcnému 

hodnocení žádostí o podporu na výzvách č. 19 a 20 CLLD IROP MAS Sokolovsko. 

Návrh usnesení 1/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu 

Cyklolostezka Větrná – Hasičská – Na Dole, Etapa 1. a (žadatel město Horní Slavkov, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016141). 
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Pro 14 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 2 hlasy (2 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 

Návrh usnesení 2/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list k výzvě č. 19 IROP: „MAS 

Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V“. 

Pro 14 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 2 hlasy (2 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 

 

Návrh usnesení 3/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Základní 

škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do 

budovy 1. stupně (žadatel město Sokolov, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016140). 

Pro 13 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 3 hlasy (3 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 

 

Návrh usnesení 4/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Vybavení 

odborné přírodovědné učebny ve škole Můj Projekt Mánesova (žadatel Škola Můj Projekt – 

gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016144). 

Pro 13 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 3 hlasy (3 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 

 

Návrh usnesení 5/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu ZŠ 

Svatava – Zkvalitnění vzdělávání pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd (žadatel 

Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016145). 

Pro 13 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 3 hlasy (3 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 

 

Návrh usnesení 6/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list k výzvě č. 20 IROP: „MAS 

Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

IV“. 

Pro 13 hlasů proti 4 hlasy (nehlasovali) zdržel se 3 hlasy (3 členové VK nehlasují z důvodu 

střetu zájmu) 
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Členové VK v rámci per rollam hlasování rovněž potvrdili, že během věcného hodnocení 

nekomunikovali s žadateli. 

 

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová, manažer Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko 

 

 

 

Ověřila: Ing. Ivana Jágriková, vedoucí manažer CLLD MAS Sokolovsko 

 

 

 

 

 

Příloha: text emailu k per rollam 

Vážení členové Výběrové komise. 

Vyhlašuji per rollam hlasování k finálním kontrolním listům a long listům k výzvě č. 19 CLLD IROP MAS 

Sokolovsko. Podklady k prostudování (vč. návrhů bodování) jste spolu s avízem termínu per rollam 

hlasování obdrželi dne 20. 4. 2021.  

Per rollam hlasování proběhne od soboty 24. 4. 2021 od 10 h do úterý 27. 4. 2021 do 10 h. Výsledek 

hlasování obdržíte formou zápisu emailem. 

Způsob hlasování: emailem na hendrichova@mas-sokolovsko.eu. Je nutné vyjádřit se ke všem 

návrhům hlasování samostatně (stačí vykopírovat čísla návrhů usnesení a ke každému usnesení se 

vyjádřit).  

Pozor: Per rollam hlasování bude samostatně k výzvě č. 19 a výzvě č. 20. Ti z Vás, kteří nejsou ve 

střetu zájmu na nějaké výzvě, obdrží dva emaily a je potřeba, abyste hlasovali na základě obou 

emailů. Kdo nebude hlasovat, jeho hlas se počítá jak proti! 

Kromě per rollam hlasování k návrhům usnesení je nutné, abyste do odpovědi potvrdili, že jste 

během věcného hodnocení nekomunikovali s žadateli. 

 

Návrh usnesení 1/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu 

Cyklolostezka Větrná – Hasičská – Na Dole, Etapa 1. a (žadatel město Horní Slavkov, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016141). 

mailto:hendrichova@mas-sokolovsko.eu
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Souhlasím s návrhem usnesení 1/2/2021VK 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 1/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 1/2/2021 VK 

 

Návrh usnesení 2/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list k výzvě č. 19 IROP: „MAS 

Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury V“. 

Souhlasím s návrhem usnesení 2/2/2021VK 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 2/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 2/2/2021 VK 

 

Potvrzuji, že jsem během věcného hodnocení nekomunikoval s žadatelem (toto vykopírovat do 

emailu s odpovědí). 

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 

 

S pozdravem. M. Hendrichová, manažer programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko 

 

 

 

 

 

Vážení členové Výběrové komise. 

Vyhlašuji per rollam hlasování k finálním kontrolním listům a long listům k výzvě č. 19 CLLD IROP MAS 

Sokolovsko. Podklady k prostudování (vč. návrhů bodování) jste spolu s avízem termínu per rollam 

hlasování obdrželi dne 20. 4. 2021.  

Per rollam hlasování proběhne od soboty 24. 4. 2021 od 10 h do úterý 27. 4. 2021 do 10 h. Výsledek 

hlasování obdržíte formou zápisu emailem. 

Způsob hlasování: emailem na hendrichova@mas-sokolovsko.eu. Je nutné vyjádřit se ke všem 

návrhům hlasování samostatně (stačí vykopírovat čísla návrhů usnesení a ke každému usnesení se 

vyjádřit).  

Pozor: Per rollam hlasování bude samostatně k výzvě č. 19 a výzvě č. 20. Ti z Vás, kteří nejsou ve 

střetu zájmu na nějaké výzvě, obdrží dva emaily a je potřeba, abyste hlasovali na základě obou 

emailů. Kdo nebude hlasovat, jeho hlas se počítá jak proti! 

Kromě per rollam hlasování k návrhům usnesení je nutné, abyste do odpovědi potvrdili, že jste 

během věcného hodnocení nekomunikovali s žadateli. 

Návrh usnesení 3/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Základní 

škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do 

budovy 1. stupně (žadatel město Sokolov, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016140). 

Souhlasím s návrhem usnesení 3/2/2021VK 

mailto:hendrichova@mas-sokolovsko.eu
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Nesouhlasím s návrhem usnesení 3/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 3/2/2021 VK 

 

 

Návrh usnesení 4/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Vybavení 

odborné přírodovědné učebny ve škole Můj Projekt Mánesova (žadatel Škola Můj Projekt – 

gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016144). 

Souhlasím s návrhem usnesení 4/2/2021VK 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 4/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 4/2/2021 VK 

Návrh usnesení 5/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu ZŠ 

Svatava – Zkvalitnění vzdělávání pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd (žadatel 

Základní škola a mateřská škola Svatava, příspěvková organizace, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016145). 

Souhlasím s návrhem usnesení 5/2/2021VK 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 5/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 5/2/2021 VK 

 

Návrh usnesení 6/2/2021/VK: 

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list k výzvě č. 20 IROP: „MAS 

Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

IV“. 

Souhlasím s návrhem usnesení 6/2/2021VK 

Nesouhlasím s návrhem usnesení 6/2/2021 VK 

Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení 6/2/2021 VK 

 

Potvrzuji, že jsem během věcného hodnocení nekomunikoval s žadatelem (toto vykopírovat do 

emailu s odpovědí). 

 

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit. 

 

S pozdravem. M. Hendrichová, manažer programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko 
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