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

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
25. 4. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
9:00 

 
 
Místo konání 

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

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
2. 

 
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  7. 

Název žadatele STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Název projektu Férové školy v Liberci 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005078 

Výsledný počet bodů 93 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 27 872 680,37 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 27 872 680,37 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Statutární město Ostrava 

Název projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144 

Výsledný počet bodů 92,5 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 15 833 954,73 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 15 579 891,03 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

254 063,70 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl 
konečné 

částky a částky 
ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.4 
Aktivní romská matka (Partner 
04) 

80,00  240,00  19 200,00  -16 800,00  

1.1.2.2.1 Zahraniční 1 107 687,00  1,00  1 107 687,00  -143 170,00  

1.1.2.6.1.1 
Komplexní zajištění organizace 
vzdělávacích seminářů pro 
odbornou veřejnost (Žadatel) 

15 000,00  30,00  450 000,00  -50 000,00  

1.2 Nepřímé náklady   2 703 948,03  -44 093,70  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
 
1.1.2.1.1.3.4 Aktivní romská matka (Partner 04) – Komise zavazuje žadatele ke krácení hodinové mzdy 
(jednotkové sazby) pozice na 80 Kč. U pozice Aktivní romská matka nelze akceptovat žadatelem navrhovaný CZ 
ISCO 2359. Dle metodického předpisu hlavní třída 2 ISCO zahrnuje zaměstnání zpravidla vyžadující znalosti a 
dovednosti odpovídající vysokoškolskému vzdělání nebo vědecké kvalifikaci. Na základě popisu pracovní náplně 
této pozice uvedené v žádosti o podporu tato pozice nevyžaduje žádnou speciální kvalifikaci, jsou to činnosti, 
které spadají do 9. hlavní třídy. Komise tedy zařazuje tuto pozici pod CZ ISCO 9112 (pomocník ve vzdělávacím, 
sociálním zařízení), v níž obvyklá hodinová mzda dle ISPV (3. kvartil, 2. pololetí 2016) činí 79,90 Kč, zaokrouhleně 
80 Kč. Nad rámec obou hodnotitelů Komise doporučuje žadateli v souladu s horizontálním tématem přejmenovat 
tuto položku na „Aktivní rodič.“ 
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1.1.2.2.1. Zahraniční – Komise zavazuje žadatele ke krácení položky na 1 107 687,- Kč. Žadatel plánuje (dle přílohy 
č. 7) cesty do Košic (vzdálenost 362 km) a do Miskolce (375 km). Tento návrh však není hospodárný, proto Komise 
zavazuje žadatele ke snížení cestovních výdajů na dopravu do Košic na 25 340,- Kč a do Miskolce na 26 250,- Kč. 
Komise nedoporučuje žadateli cestovat do Miskolce přes Prahu a zavazuje žadatele k volbě nejhospodárnějšího 
a nejefektivnějšího způsoby přepravy (např. mikrobus). Dále Komise zavazuje žadatele k rozpoložkování této 
kapitoly v rozpočtu na jednotlivé cesty v souladu s přílohou č. 7. 
 
1.1.2.6.1.1 Komplexní zajištění organizace vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost (Žadatel) – Komise 
zavazuje žadatele ke krácení této položky na 450 000,- Kč. Z popisu aktivity vyplývá, že se jedná o 30 vzdělávacích 
aktivit, ale není již konkrétně uvedeno, co je myšleno komplexním zajištěním vzdělávání, v jakém rozsahu budou 
vzdělávání realizována, chybí časová dotace jednotlivých vzdělávacích seminářů, není uvedeno přesnější 
zaměření, nejsou specifikovány požadavky na školitele. V žádosti není uvedeno, jak žadatel vypočítal uvedenou 
částku. Komise zavazuje žadatele uvést do rozpočtu projektu počet jednotek 30 (tento počet vzdělávacích aktivit 
žadatel uvádí v příloze č. 7). Jednotkovou cenu Komise stanovuje na 15 000,- Kč na základě cen v místě a čase 
obvyklých.  
 
Nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO OP VVV Komise zavazuje žadatele v kapitole 1.1.2.7 
Přímá podpora vytvořit pro plánované mzdové příspěvky samostatnou položku, kde do počtu jednotek uvede 
počet plánovaných hodin a do jednotkové sazby hodinovou sazbu mzdového příspěvku.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení indikátoru 6 00 00 na cílovou hodnotu 33 v souladu s podmínkami výzvy a 
indikátorem 5 25 10. Komise zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 5 40 00 v souladu s metodikou 
indikátorů a přílohou č. 1 výzvy, tzn. k navýšení cílové hodnoty o podpořené osoby v aktivitě 3.1 a 3.11. Komise 
zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 5 08 10 o 4 spolupracující ZŠ na cílovou hodnotu 11. 
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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 pozorovatele. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s 
právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování oba 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 25. 4. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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