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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího  
orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) 

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
28. 2. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
9:00 

 
 
Místo konání 

 
Stříbrná zasedací místnost 5. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
1. 

 
Číslo výzvy a název výzvy 
 

  
02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 
(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám) 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
250 000 000,00  

 

II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Mgr. Petr Divíšek   
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

Mgr. Eva Kapicová 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1 

Název žadatele Město Vejprty 

Název projektu PODPORA Vejprty - rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619 

Výsledný počet bodů 91,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 6 799 833,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 975 653,10 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

824 180,65 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.5 Kontaktní osoba pro rodiče MŠ 6 834,00 36,00 246 024,00 -164 016,00 

1.1.2.1.1.2.6 Kontaktní osoba pro rodiče ZŠ 6 834,00 72,00 492 048,00 -328 032,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

562 518,00 1,00 562 518,00 -123 012,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

202 506,48 1,00 202 506,48 -44 284,52 

1.2 Nepřímé náklady   1 195 130,62 -164 836,13 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.2.5 Kontaktní osoba pro rodiče MŠ 
1.1.2.1.1.2.6 Kontaktní osoba pro rodiče ZŠ 
Žadatel s ohledem na požadovanou částku u obou pozic a počet zapojených osob v projektu dostatečně 
nerozpracoval rozsah činností v průběhu realizace projektu, aby podpořil výši plánovaného úvazku. Komise zavazuje 
žadatele ke krácení úvazku na 0,3 v obou uvedených pozicích. 
 
Ačkoli hodnotitel navrhuje navýšení jednotkové sazby v položce 1.1.2.1.1.3.3 Rodič - výpomoc v MŠ na nově 
stanovené zákonné minimum, v této fázi hodnocení není možné položky navyšovat a Komise doporučuje žadateli 
danou položku hradit z vlastních zdrojů, popř. navýšit v rámci změnového řízení v průběhu realizace projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výpočtu cílové hodnoty indikátoru 5 40 00 a případné úpravy cílové hodnoty 
v souladu s metodikou. 
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Pořadové číslo  2 

Název žadatele Statutární město Brno 

Název projektu 
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 

Výsledný počet bodů 85,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 49 993 567,52 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 49 993 567,52 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu. 
 
Komise zavazuje žadatele k přepracování povinné přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu ESF, konkrétně indikátoru 5 49 01 v souladu s metodikou. 
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Pořadové číslo  3 

Název žadatele Město České Velenice 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004492 

Výsledný počet bodů 80,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 6 296 010,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 717 130,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

578 880,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.4 Pracovník školního klubu 0,00 0,00 0,00 -345 600,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

590 400,00 1,00 590 400,00 -86 400,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

212 544,00 1,00 212 544,00 -31 104,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 143 426,00 -115 776,00 

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí podaktivity 4.4 Kluby a kroužky na školách, ve školských zařízeních pro 
zájmové vzdělávání a v zařízeních pro volnočasové aktivity, neboť její popis je zcela nedostatečný. Žadatel 
popisuje zaměření aktivit a jejich témata, nikoliv to, jakým způsobem budou dané aktivity rozvíjet zmíněné 
gramotnosti (aktivní občanství a sociální rozvoj). Zařazení (i popis) aktivity do projektu je pouze formální. 

Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.4 Pracovník školního klubu 

Vzhledem k vyškrtnutí podaktivity 4.4 Kluby a kroužky na školách, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání 
a v zařízeních pro volnočasové aktivity uvedenému výše Komise zavazuje žadatele související pozici zcela zrušit. 

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  4 

Název žadatele Město Velké Hamry 

Název projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004504 

Výsledný počet bodů 77,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 6 139 566,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 114 566,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

25 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.3.02 
Tonery do tiskárny - 
Feuersteinova metoda, program 
MAXÍK (podaktivita 3.1) 

0,00 0,00 0,00 -9 000,00 

1.1.2.3.3.18 
Tonery do tiskárny (podaktivita 
4.1.1) 

0,00 0,00 0,00 -9 000,00 

1.1.2.3.3.19 
USB disky na kroužek Tvoříme 
školní časopis (podaktivita 
4.1.2) 

0,00 0,00 0,00 -2 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 222 913,25 -5 000,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.3.3.02 Tonery do tiskárny - Feuersteinova metoda, program MAXÍK (podaktivita 3.1) 
1.1.2.3.3.18 Tonery do tiskárny (podaktivita 4.1.1) 
1.1.2.3.3.19 USB disky na kroužek Tvoříme školní časopis (podaktivita 4.1.2) 
Dle kapitoly 8.7.4.3. Definice nepřímých nákladů v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část tonery a USB 
disky bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou skupinu 
nelze zařadit mezi přímé výdaje. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z kapitoly 1.1 Výdaje na 
přímé aktivity. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě povinné přílohy Harmonogram klíčových aktivit. Dle přílohy je projekt 
realizován až do srpna 2020, což je v rozporu s informacemi v žádosti (do 31. 7. 2020) i maximální povolenou 
délkou projektu (36 měsíců). 
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Pořadové číslo  5 

Název žadatele Město Frýdlant 

Název projektu Žijeme tu spolu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004572 

Výsledný počet bodů 77,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 6 077 786,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 055 286,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

22 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.2 
KA3 a KA4 asistenti pracovníka 
volnočasového/předškolního 
klubu při akcích 

100,00 900,00 90 000,00 -18 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 211 057,20 -4 500,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.2 KA3 a KA4 asistenti pracovníka volnočasového/předškolního klubu při akcích 
Komise neshledává opodstatnění zapojení pozice po dobu letních prázdnin a zavazuje žadatele ke krácení na 900 
hodin, tzn. 30 hodin po dobu 30 měsíců. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 5 08 10 na cílovou hodnotu 5 z důvodu zapojení dvou SŠ 
do projektu. Dále Komise zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 5 25 10 na cílovou hodnotu 8. Do 
tohoto indikátoru se započítávají i účastníci aktivity 2.3 Aktivity zaměřené na podporu rozvoje úředníků 
samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání. Komise zavazuje žadatele k upřesnění výpočtu cílové hodnoty 
indikátoru 5 40 00 a úpravě cílové hodnoty v souladu s metodikou. 
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Pořadové číslo  6 

Název žadatele Statutární město Chomutov 

Název projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Chomutově 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004508 

Výsledný počet bodů 69,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 4 523 627,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 461 377,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

62 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.03 Skříň kancelářská 4 100,00 2,00 8 200,00 -8 200,00 

1.1.2.3.1.04 Skříň kancelářská uzamykatelná 0,00 0,00 0,00 -12 800,00 

1.1.2.3.1.06 Věšák kancelářský 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 

1.1.2.3.1.13 USB disk 0,00 0,00 0,00 -400,00 

1.1.2.6.1.2 
Výdaje na konference - panelové 
diskuse, workhospy - lektorné 

3 600,00 6,00 21 600,00 -26 400,00 

1.2 Nepřímé náklady   892 275,40 -12 450,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.3.1.03 Skříň kancelářská 
Potřeba 4 kancelářských skříní není zdůvodněna (v rámci projektu budou zaměstnány pouze 2 nové osoby). 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu kusů na 2.  
 
1.1.2.3.1.13 USB disk 
Dle kapitoly 8.7.4.3. Definice nepřímých nákladů v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část USB disky bez 
ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou skupinu nelze 
zařadit mezi přímé výdaje. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z kapitoly 1.1 Výdaje na přímé 
aktivity. 
 
1.1.2.6.1.2 Výdaje na konference - panelové diskuse, workhospy – lektorné 
Komise považuje za neadekvátní hodinovou sazbu pro lektory debat a workshopů (1 000,- Kč) a zavazuje žadatele 
k jejímu snížení na 600,- Kč. A dále žadatel v popisu uvádí, že v rámci osvětových aktivit bude pořádat akce, které 
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budou zahrnovat 2 hodiny panelové diskuse a dva dvouhodinové workshopy. Vzhledem k tomu komise zavazuje 
žadatele ke snížení hodinové dotace na 6 hodin. 
 
1.1.2.3.1.04 Skříň kancelářská uzamykatelná  
1.1.2.3.1.06 Věšák kancelářský 
Položky nejsou nezbytné pro realizaci klíčových aktivit projektu. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položek 
v celé jejich výši.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Členové Komise odsouhlasili účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s 
právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty.  
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 28. 2. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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