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ZÁPIS   

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 

 
I. Identifikace výběrové komise: 

 

Číslo výzvy 03_18_092 

Vyhlašovatel 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  
Odbor realizace programů ESF – veřejná 
správa, sociální inovace a rovné příležitosti, 
Oddělení projektů veřejné správy II 

Název investiční priority 

4.1 Investice do institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
na celostátní, regionální a místní úrovni  
za účelem reforem, zlepšování právní úpravy 
a řádné správy 

Alokace na výzvu v Kč 275 000 000,00 

Rezerva alokace pro výsledky přezkumných 
řízení týkajících se hodnocení a výběru 
projektů v Kč 

  10 000 000,00 

Alokace na výzvu po zohlednění rezervy v Kč  285 000 000,00 
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II. Přehled uskutečněných jednání: 
 

Počet jednacích dnů 5 

Počet členů výběrové komise 5 

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly 

Datum jednání 9. 12. 2019 

Čas jednání (od – do) 9:00 – 16:00 

Místo jednání Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Předsedající jednání Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam účastníků Viz prezenční listina v příloze zápisu 

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly 

Datum jednání 16. 12. 2019 

Čas jednání (od – do) 9:00 – 16:00 

Místo jednání Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Předsedající jednání Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam účastníků Viz prezenční listina v příloze zápisu 

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly 

Datum jednání 6. 1. 2020 

Čas jednání (od – do) 9:00 – 16:00 

Místo jednání Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Předsedající jednání Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam účastníků Viz prezenční listina v příloze zápisu 

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly 

Datum jednání 7. 1. 2020 

Čas jednání (od – do) 9:00 – 16:00 

Místo jednání Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Předsedající jednání Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam účastníků Viz prezenční listina v příloze zápisu 

Detail ke každému z jednacích dnů, které proběhly 

Datum jednání 14. 1. 2020 

Čas jednání (od – do) 9:00 – 16:00 

Místo jednání Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Předsedající jednání Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam účastníků Viz prezenční listina v příloze zápisu 
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III. Záznam o školení členů / náhradníků členů výběrové komise 
 

V úvodu 1. jednání VK proběhlo školení přítomných členů a náhradníků členů výběrové komise 
zaměřené na jejich práva a povinnosti, nestrannost, způsob rozhodování o výběru projektů vhodných 
pro financování, vedení průkazné evidence o procesu výběru, dále představení dané výzvy a řešení 
možných problémů.  

Datum a místo konání školení – viz výše v části Přehled uskutečněných jednání. 

Osoba, která školení provedla: Ing. Štěpánka Sýkorová 

Individuální školení pro členy a náhradníky členů výběrové komise, kteří nebyli přítomni v době 
zahájení 1. jednání výběrové komise, proběhlo: 

Datum a místo konání školení: 6. 1. 2020, Budova MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 

Osoba, která školení provedla: Ing. Štěpánka Sýkorová 

Seznam školených osob: Mgr. Radek Bližňák  

 

Výběrová komise se usnesla, že součástí podmínek k realizaci všech projektů budou následující body: 

 U projektových žádostí, které budou obsahovat aktivity v oblasti řízení kvality, výběrová 

komise upozorňuje na možnost rizika dvojího financování ve vazbě na projekt s názvem 

„Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody místní Agenda 21“, 

který realizuje Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM) v rámci výzvy č. 19, která je 

určená pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR 

pro období 2014– 2020. 

 Výběrová komise upozorňuje žadatele na možnost rizika dvojího financování ve vazbě  

na projekty s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“ a „Efektivní řízení obce jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné 

správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, které realizuje Svaz měst a obcí České 

republiky (dále jen SMO ČR) v rámci výzvy č. 19, která je určená pro projekty podporující 

implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

 Výběrová komise upozorňuje žadatele na možnost rizika dvojího financování ve vazbě  

na projekt s názvem „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018-21“, který 

realizuje Sdružení místních samospráv České republiky (dále jen SMS ČR) v rámci výzvy 

č. 19, která je určená pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje 

veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. 

 Pokud bude v projektové žádosti uveden nákup služeb v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč  

bez DPH, jsou žadatelé povinni řídit se Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce 

v rámci OPZ, kapitola 20 a v souvislosti s tím zadat do modulu Veřejné zakázky všechna 

relevantní výběrová řízení.  

 

U každé projektové žádosti v zápise výběrové komise bude výše uvedené zohledněno upozorněním 

VK na: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekty SMO ČR z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR z výzvy č. 19 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat dle kapitoly 20 Obecné části pravidel 

pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. 

 

V některých případech budou výše uvedená upozornění pro projektové žádosti nerelevantní. 
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Seznam zkratek použitých v zápisu VK: 

CS – cílová skupina 

KA – klíčová aktivita, klíčové aktivity 

RT – realizační tým 

VZ – veřejná zakázka 

VŘ – výběrové řízení  

ORP – obec s rozšířenou působností 

MV – Ministerstvo vnitra 

GDPR – General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

Seznam indikátorů použitých v zápisu VK: 

6 00 00  Celkový počet účastníků 

6 26 00  Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 

6 80 00  Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření 

6 80 01 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality 

6 80 02 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického 

a projektového řízení 

6 80 04 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení 

lidských zdrojů 

8 05 00  Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů  

(vč. evaluačních) 
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IV. Závěry z projednávání žádostí: 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo1 1. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014463 

Žadatel  Město Olešnice 

Název projektu Posílení strategického řízení ve městě Olešnice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 359 435,00 

Body z věcného hodnocení 98,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 359 435,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 2. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014595 

Žadatel Zlínský kraj 

Název projektu Strategické řízení a přívětivý úřad Zlínského kraje 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 838 500,00 

                                                
1 Řazeno sestupně podle počtu bodů z věcného hodnocení. 
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Body z věcného hodnocení 98,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 838 500,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upozorňujeme na riziko dvojího financování s projektem 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010023 Strategické řízení a 
chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji podpořeného ve 
Výzvě č. 80, ve kterém je zpracovávána částečná 
Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje.  

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 1 – Zlínský 
kraj. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 3. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563 

Žadatel Svazek obcí Doupovské hory 

Název projektu 
Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské 
hory 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 565 327,45 

Body z věcného hodnocení 97,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 565 327,45 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 a 6 80 02 na hodnotu 
9 – zahrnout i Svazek obcí Doupovské hory.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 4. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014574 

Žadatel Město Bučovice 

Název projektu Otevřený a moderní Městský úřad v Bučovicích 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 395 125,00 

Body z věcného hodnocení 97,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
15 300,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování  Projekt doporučený k financování 
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 379 825,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

2. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 5. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014551 

Žadatel Obec Želechovice nad Dřevnicí 

Název projektu Zlepšení strategického řízení obce Želechovice nad Dřevnicí 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 229 001,25 

Body z věcného hodnocení 96,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

důvod Kč

1.1.1.3.2 Evaluátor strategie

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd 

obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ, kráceno 

z 500,00 Kč na 398,00 Kč.

12 240,00

krácení v PN: 12 240,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 15 300,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 229 001,25 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 6. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014724 

Žadatel Město Zbýšov 

Název projektu 
Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace 
s občany ve městě Zbýšov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 057 000,00 

Body z věcného hodnocení 96,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 057 000,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Uvést do souladu názvy položek a částky v přehledu 
nákladů u KA4 a KA5 s rozpočtem projektu. 

2. Opravit výši první zálohy ve finančním plánu tak, aby 
odpovídala 30 % CZV. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 7. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014379 

Žadatel Obec Bílovice nad Svitavou 

Název projektu Zavedení strategického řízení v obci Bílovice nad Svitavou 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 811 312,50 

Body z věcného hodnocení 95,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
860 625,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 950 687,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V přehledu nákladů KA 1 opravit překlep KA 2 na KA 1. 

2. Sjednotit název pozice Koordinátor strategického 
plánování ve všech částech Žádosti o podporu a v 
přílohách. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 7 – 
odstranit Analytické zhodnocení (evaluaci) stávajícího 
stavu efektivity systému elektronizace veřejné správy v 
prostředí MěÚ Bílovice nad Svitavou. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. Vzhledem 
ke zvýšení podílu nákupu služeb na celkových 
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně % 
nepřímých nákladů (z 25 % na 15 %), tato změna je již 
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč“. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 8. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014617 

Žadatel  Mikroregion Šternbersko 

důvod Kč

1.1.1.1.1

Koordinátor 

strategického 

plánování

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na 

skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat 

externí dodavatel. Kráceno z úvazku 1,0 na 0,5, cena 

jednotky snížena z 38 000,00 Kč na 19 000,00 Kč.

456 000,00

1.1.4.5
KA 02 Pasporty 

obce

Výstup Analytické zhodnocení (evaluace) stávajícího 

stavu efektivity systému elektronizace veřejné správy 

v prostředí MěÚ Bílovice nad Svitavou je v rozporu s 

výzvou č. 92. Nejedná se o pasport, generel, studii 

proveditelnosti či jiné analytické podklady, které se váží 

na celé území obce. Jiné analytické podklady v rámci 

aktivty Tvorba a aktualizace strategických dokumentů 

nejsou podporovány. Počet jednotek krácen z 5 kusů 

na 4.

96 800,00

krácení v PN: 552 800,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 860 625,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Název projektu 
Mikroregion Šternbersko = moderní, vstřícný a strategicky řízený 
mikroregion 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 414 325,00 

Body z věcného hodnocení 95,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 414 325,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 9. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014748 

Žadatel Mikroregion Novoměstsko 

Název projektu Posílení strategického řízení v obcích Mikroregionu Novoměstsko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 015 381,08 

Body z věcného hodnocení 95,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 015 381,08 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 10. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014589 

Žadatel Mikroregion Tanvaldska 

Název projektu Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 303 600,00 

Body z věcného hodnocení 95,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
928 800,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 374 800,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – v 
Žádosti o podporu není stanoveno překročení bagatelní 
podpory u účastníků konzultací a poradenství. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 11. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014547 

Žadatel Město Odry 

Název projektu Moderní a strategické řízení města Odry 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 777 250,00 

Body z věcného hodnocení 94,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

důvod Kč

1.1.1.2.1

Specialista rozvoje 

cestovního ruchu - 

atraktivity 

cestovního ruchu a 

infrastruktura

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno z úvazku 0,5 

na 0,3.

371 520,00 Kč

1.1.1.2.2

Specialista rozvoje 

cestovního ruchu - 

služby cestovního 

ruchu, organizace a 

marketing v 

cestovním ruchu

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno z úvazku 0,5 

na 0,3.

371 520,00 Kč

krácení v PN: 743 040,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 928 800,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
143 625,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 633 625,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Položku rozpočtu 1.1.3.1.1.1 Software licence 
objednávkového/vyvolávacího systému přesunout do 
neinvestic  – vytvořením podpoložky v kapitole 1.1.3.2.1 
Neodpisovaný nehmotný majetek. 

2. Položku rozpočtu 1.1.4.7 Pořízení nových webových 
stránek přesunout do investic – vytvořením podpoložky v 
kapitole 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 
majetku. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 

důvod Kč

1.1.1.3.2
Odborný zpracovatel 

strategie č. 2

Pro potřeby projektu je účast Odborného 

zpracovatele strategie č. 2  neefetivní a 

nehospodárná. Zajištění KA 1 dle rozsahu aktivit je 

schopen pokrýt 1 člen RT - Odborný zpracovatel 

strategie č.1.

86 900,00 Kč

1.1.1.3.4
Kontrolor webových 

stránek města Odry

Kontrola webových stránek je v rámci rozpočtu 

neefektivní a nehospodárná. Webové stránky jsou 

řešeny formou nákupu služeb, který by měl činnost 

kontrolora webových stránek zahrnovat. Kráceno v 

plné výši.

28 000,00 Kč

krácení v PN: 114 900,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 143 625,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 12. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590 

Žadatel Město Slavičín 

Název projektu Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 867 500,00 

Body z věcného hodnocení 94,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
763 125,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 104 375,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Položku rozpočtu 1.1.3.1.1.1 Software elektronické úřední 
desky přesunout do neinvestic  – vytvořením podpoložky 
v kapitole 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 6 – Akční 
plán uvést samostatně. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 



 

  Strana: 17 z 116 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 13. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014683 

Žadatel Svazek obcí Máchův kraj 

Název projektu Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 186 703,30 

Body z věcného hodnocení 94,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 186 703,30 

důvod Kč

1.1.1.1.1

Manažer chytrého 

řízení a 

komunikace

Pracovní pozice je dle činností uvedených v 

popisu práce neefektivní a nehospodárná, 

zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu budou zajišťovat další členové RT. 

Kráceno v plné výši.

552 000,00 Kč

1.1.1.3.2

Facilitátor 

zpracování 

strategie Chytrý 

Slavičín

Pracovní pozice je dle činností uvedených v 

popisu práce neefektivní a nehospodárná, 

zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu budou zajišťovat další členové RT. 

Kráceno v plné výši.

40 000,00 Kč

1.1.1.3.3

Lektor 

vzdělávacích 

aktivit

Žadatel v projektové žádosti neodůvodnil 

neúměrně vysoký počet hodin přípravy na 

vzdělávací aktivitu. Kráceno na 5 hodin přípravy 

pro 5 hodin vzdělávání a 8 hodin přípravy pro 8 

hodin vzdělávání. Celkem max. 26 hodin na 

položku. Kráceno 37 hodin x 500,00 Kč.

18 500,00 Kč

krácení v PN: 610 500,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 763 125,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci. 

2. V rozpočtu projektu uvést konkrétní název pozice a výši 
úvazku člena RT – vytvořením podpoložky v kapitole 
1.1.1.1 Pracovní smlouvy. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 14. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014692 

Žadatel Město Příbram 

Název projektu Chytrá Příbram II 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 557 750,00 

Body z věcného hodnocení 94,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
400 225,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 157 525,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 4 – 
odstranit ICT bezpečnostní analýzu. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení.  

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 15. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014534 

Žadatel Dobrovolný svazek obcí Severovýchod 

Název projektu Koncepční dokumenty pro obce Kyjovska 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 303 754,00 

Body z věcného hodnocení 93,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování Pro Proti Zdrželo se 

důvod Kč

1.1.1.2.1

Odborný garant 

zpracování Strategie 

rozvoje Městského úřadu 

Příbram

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd 

obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ. Kráceno 

ze 550,00 Kč/hod na 533,00 Kč/hod. 

9 180,00

1.1.3.1.1.1 
Pořízení databáze 

projektů (software)

Výzvou není podporováno samostatné pořízení SW 

řešení. Pořizovaný SW nesouvisí s vytvářenými 

pasporty a není nezbytně nutný k naplnění účelu 

projektu. Kráceno v plné výši.

190 000,00

1.1.4.3
Pořízení ICT 

bezpečnostní analýzy

Nejedná se o Výzvou podporovaný typ analýzy. 

Kráceno v plné výši.
121 000,00

krácení v PN: 320 180,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 400 225,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu



 

  Strana: 20 z 116 

 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 303 754,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci.  

2. V rozpočtu projektu rozpoložkovat kapitolu 1.1.4 Nákup 
služeb dle jednotlivých typů zpracovávaných dokumentů.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 16. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481 

Žadatel Pardubický kraj 

Název projektu 
Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných 
oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a 
vzděláváním projektového řízení 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 939 386,10 

Body z věcného hodnocení 93,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 939 386,10 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 17. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570 

Žadatel Statutární město Olomouc 

Název projektu Olomouc plánuje budoucnost 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 7 432 962,50 

Body z věcného hodnocení 93,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 432 962,50 



 

  Strana: 22 z 116 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V položce rozpočtu 1.1.1.1.2 Koordinátor rozvoje chytrého 
města KA01 je chybně v názvu pozice uveden úvazek 
5,0 – správně má být uvedeno 0,5. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 18. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702 

Žadatel Město Břeclav 

Název projektu KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 7 498 990,00 

Body z věcného hodnocení 93,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 498 990,00 



 

  Strana: 23 z 116 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Do KA 2 Zlepšení integrovaného systému řízení rizik 
doplnit jako výstup aktivity recertifikace systému řízení 
kvality ISO 9001:2015. 

  

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 19. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782 

Žadatel Obec Palkovice 

Název projektu 
Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy 
a Sviadnov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 809 975,00 

Body z věcného hodnocení 93,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 809 975,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 6 – 
zveřejnit vytvářené Studie proveditelnosti. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 20. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014517 

Žadatel Město Podbořany 

Název projektu 
Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města 
Podbořany 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 682 914,85 

Body z věcného hodnocení 92,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 682 914,85 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Volení zástupci. 

2. V rozpočtu projektu rozpoložkovat kapitolu 1.1.4 Nákup 
služeb dle jednotlivých typů zpracovávaných dokumentů 
(pořízené pasporty). 

3. Do KA 1 a do popisu indikátoru 8 05 00 doplnit konkrétní 
názvy 17 pasportů, které budou v rámci projektu 
zpracovány (dle přílohy č. 1 Žádosti o podporu). 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 1 – Město 
Podbořany. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 21. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014605 

Žadatel Město Mikulov 

Název projektu Chytré a přívětivé město Mikulov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 940 625,00 

Body z věcného hodnocení 92,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 940 625,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 22. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014649 

Žadatel Město Benešov 

Název projektu Podpůrné prováděcí dokumenty k trvale udržitelnému rozvoji 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 782 790,00 

Body z věcného hodnocení 92,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 782 790,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 23. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014742 

Žadatel Město Miroslav 

Název projektu Efektivní veřejná správa města Miroslavi 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 409 825,00 

Body z věcného hodnocení 92,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 409 825,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 24. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014743 

Žadatel Město Louny 

Název projektu Město Louny - strategické řízení a komunikace s veřejností 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 999 059,43 

Body z věcného hodnocení 92,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 999 059,43 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 25. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014416 

Žadatel Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko 

Název projektu Přívětivé úřady obcí Mohelnického regionu 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 812 500,00 

Body z věcného hodnocení 91,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

4 0 1 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
268 750,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 543 750,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V rozpočtu projektu rozpoložkovat kapitolu 1.1.4 Nákup 
služeb dle přehledu nákladů u jednotlivých klíčových 
aktivit. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení.  

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 26. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014455 

Žadatel Město Veselí nad Moravou 

Název projektu Veselí nad Moravou: přívětivý úřad a chytré město 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 884 475,00 

Body z věcného hodnocení 91,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

důvod Kč

1.1.4.1 Nákup služeb

Chybějící odůvodnění k naplnění cílů projektu (tisk 

vizitek 30 000,00 Kč, tisk pohlednic 100 000,00 Kč a 

tisk letáků 85 000,00 Kč).

215 000,00

krácení v PN: 215 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 268 750,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 884 475,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Přesunout položku rozpočtu 1.1.4.2 Pořízení a provoz 
nových webových stránek, položku rozpočtu 1.1.4.4 
Pořízení komunikační platformy Mobilní rozhlas a položku 
rozpočtu 1.1.4.5 Pořízení portálu občana do investic – 
vytvořením podpoložek v kapitole 1.1.3.1.1 Pořízení 
odpisovaného nehmotného majetku. 

2. Opravit popis u indikátoru 8 05 00 – jedná se o pasport 
hřbitovních míst, nikoliv pasport dětských hřišť. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 27. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014616 

Žadatel Město Třebíč 

Název projektu Třebíč na cestě k Smart City II. 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 754 862,50 

Body z věcného hodnocení 91,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
181 425,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 573 437,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Odstranit indikátor 6 80 22, který není Výzvou č. 092 
sledován.  

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 28. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014665 

Žadatel Město Český Krumlov 

Název projektu Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 584 532,50 

Body z věcného hodnocení 91,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování Pro Proti Zdrželo se 

důvod Kč

1.1.1.3.1
KA1: DPP1 – Odborný 

konzultant 1 

Na DPP je možné odpracovat maximálně 300 hod v  

kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pozice je 

plánována na 18 měsíců, proto je kráceno na 600 

hodin. 

3 600,00

1.1.1.3.2
KA2: DPP2 – Odborný 

konzultant 2

Na DPP je možné odpracovat maximálně 300 hod v  

kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Pozice je 

plánována na 18 měsíců, proto je kráceno na 600 

hodin. 

3 600,00

1.1.3.1.1.2
KA 2: PUMM – 

Webové stránky

V rámci tvorby strategických dokumentů není 

podporován nákup SW. Kráceno v plné výši.
137 940,00

krácení v PN: 145 140,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 181 425,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
28 635,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 555 897,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 04 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci OPZ. 

 

 

důvod Kč

1.1.3.2.2.1 Židle kancelářská

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část 

výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům 

RT. Položka je krácena v plném rozsahu.

4 400,00

1.1.3.2.2.2
Skříň policová 

vysoká s dveřmi

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část 

výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům 

RT. Položka je krácena v plném rozsahu.

5 500,00

1.1.3.2.2.3 Šatní skříň

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část 

výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům 

RT. Položka je krácena v plném rozsahu.

4 600,00

1.1.3.2.2.4
Skříň policová 

nízká s dveřmi

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část 

výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům 

RT. Položka je krácena v plném rozsahu.

3 400,00

1.1.3.2.2.5
Stůl pracovní 

kancelářský

Dle metodiky OPZ je způsobilým výdajem pouze část 

výdajů na zařízení a vybavení odpovídající úvazkům 

RT. Položka je krácena v plném rozsahu.

7 000,00

krácení v PN: 24 900,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 28 635,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 29. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470 

Žadatel Statutární město Přerov 

Název projektu Strategické řízení a pasportizace města Přerova 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 926 052,95 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 926 052,95 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich zaměstnanci a CS 
Volení zástupci. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 30. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014493 

Žadatel Obec Mikulovice 

Název projektu Mikulovice - místo pro život 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 412 700,00 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 
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Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
46 000 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 366 700,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 13 – 
odstranit Koncepci rozvoje sportu.  

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 31. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014610 

Žadatel Svazek obcí Horní Labe 

Název projektu SOHL - přemýšlíme strategicky 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 508 993,50 

důvod Kč

1.1.4.11
Koncepce rozvoje 

sportu

Položka obsahuje tvorbu dokumentu, který není 

podporován výzvou (je povinně vyžadován legislativou dle 

zákona 230/2016 Sb.). Kráceno v plné výši.

40 000,00

krácení v PN: 40 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 46 000,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 508 993,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 18 – 
odstranit obec Dolní Lánov, která nebude projektem 
podpořena. 

2. V části projektové žádosti „Jaká změna je v důsledku 
projektu očekávána“ aktualizovat text týkající se počtu 
vytvořených pasportů – tj. 62. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 32. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014618 

Žadatel Mikroregion Odersko 

Název projektu Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 497 700,00 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování Pro Proti Zdrželo se 
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4 0 1 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 497 700,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 33. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731 

Žadatel Region Slezská brána 

Název projektu 
Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro 
potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 833 760,00 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
1 220 472,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 613 288,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. U KA5 v Přehledu nákladů – Výjezd za dobrou praxí uvést 
stravné jako nepřímý náklad. 

2. Položku rozpočtu 1.1.6.5 Jiné přesunout do položky 
rozpočtu 1.1.6.2 Cestovné a ubytování. 

3. U indikátorů 6 80 01 a 6 80 04 uvést v popisu hodnoty 
pouze Nerelevantní. 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 02 na hodnotu 19 a uvést 
popis hodnoty jako u indikátoru 6 80 00.  

5. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

6. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 34. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014737 

Žadatel Svazek obcí Jestřebí hory 

Název projektu Efektivnější správa majetku Svazku obcí Jestřebí hory 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 690 664,90 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

důvod Kč

1.1.1.1.2

Odborný pracovník 

pro zajištění 

dodržení odborného 

obsahu a 

koordinace 

jednotlivých 

pořizovaných 

výstupů

Úvazek je dle činnosti uvedené v popisu práce 

pracovních pozic duplicitní, zejména s ohledem na 

skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat 

další člen RT a externí dodavatel. Kráceno v plné výši.

1 061 280,00

krácení v PN: 1 061 280,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 220 472,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 690 664,90 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 35. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757 

Žadatel 
Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj 
zájmové oblasti 

Název projektu Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 575 758,50 

Body z věcného hodnocení 91,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 575 758,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Uvést v Žádosti o podporu v popisu KA, že žádný 
účastník vzdělávání nesplní limit bagatelní podpory. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 36. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014525 

Žadatel Město Vítkov 

Název projektu Přívětivý úřad Vítkov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 074 738,25 

Body z věcného hodnocení 90,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 074 738,25 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 3 – 
zveřejnit vytvářený Manuál jednotného vizuálního stylu.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 37. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619 

Žadatel Město Čelákovice 

Název projektu Koncepce mobility města Čelákovice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 860 250,00 

Body z věcného hodnocení 90,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
98 977,50 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 761 272,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

2. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

důvod Kč

1.1.1.3.02

KA1: Odborný 

pracovník 1 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.03

KA1: Odborný 

pracovník 2 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.04

KA1: Odborný 

pracovník 3 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.05

KA1: Odborný 

pracovník 4 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.06

KA1: Odborný 

pracovník 5 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.07

KA1: Odborný 

pracovník 6 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

1.1.1.3.08

KA1: Odborný 

pracovník 7 - 

Průzkum dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

996,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 38. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623 

Žadatel Sdružení obcí Sedlčanska 

Název projektu 
Vytvoření strategických dokumentů pro obce svazku Sdružení 
obcí Sedlčanska 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 026 219,25 

Body z věcného hodnocení 90,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

důvod Kč

1.1.1.3.09

KA1: Odborný 

pracovník 1 - 

kordonový průzkum

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

19 090,00

1.1.1.3.10

KA1: Odborný 

pracovník 1 - 

doprava v klidu

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

18 260,00

1.1.1.3.11

KA1: Odborný 

pracovník 1 - 

bezpečost dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

11 620,00

1.1.1.3.12

KA1: Odborný 

pracovník 2 - 

bezpečnost 

dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

11 620,00

1.1.1.3.13

KA1: Odborný 

pracovník 3 - 

bezpečnost 

dopravy

Žadatel požaduje vyšší podporu, než je cena obvyklá 

pro pozici odborný pracovník v rámci OPZ. Snížení 

výše mzdy na mzdu obvyklou, tedy 217,00 Kč/hod. 

11 620,00

krácení v PN: 79 182,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 98 977,50

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 026 219,25 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V rozpočtu projektu rozpoložkovat kapitolu 1.1.1.1 
Pracovní smlouvy a kapitolu 1.1.4 Nákup služeb dle 
přehledu nákladů u jednotlivých klíčových aktivit.  

2. Do komentáře indikátoru 6 00 00 a 6 26 00 doplnit 
stanovení cílové hodnoty 0 z důvodu nedosažení limitu 
bagatelní podpory. 

3. Upravit hodnotu indikátorů 6 80 00 a 6 80 02 na hodnotu 
19 – zahrnout i Sdružení obcí Sedlčanska. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 39. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014677 

Žadatel Statutární město Jablonec nad Nisou 

Název projektu 
Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v 
Jablonci nad Nisou 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 699 171,25 

Body z věcného hodnocení 90,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 699 171,25 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 40. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014456 

Žadatel Ústecký kraj 

Název projektu Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 155 000,00 

Body z věcného hodnocení 90,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 155 000,00 



 

  Strana: 45 z 116 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. CS DSO a jejich zaměstnanci vyjmout z projektu, resp. ji 
zapracovat do CS Veřejnost. 

2. Doplnit v rozpočtu pořadové číslo pracovníka u položky 
1.1.1.1.10 (Pracovník Odboru regionálního rozvoje 4). 

3. V přehledu nákladů u KA Školství a KA Životní prostředí a 
zemědělství opravit názvy pracovníků z příslušných 
věcných odborů (záměna Pracovníka Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy a Pracovníka Odboru životního 
prostředí a zemědělství). 

4. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 1 – bude 
vytvořen a zveřejněn 1 souhrnný dokument Plán rozvoje 
Ústeckého kraje, namísto 8 dílčích částí. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 41. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014548 

Žadatel Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 

Název projektu 
Zavedení strategického řízení vedoucí ke koordinovanému rozvoji 
území SOMV 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 065 550,00 

Body z věcného hodnocení 90,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 065 550,00 



 

  Strana: 46 z 116 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 42. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399 

Žadatel Město Slatiňany 

Název projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 921 718,00 

Body z věcného hodnocení 89,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 921 718,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Opravit výši první zálohy ve finančním plánu tak, aby 
odpovídala 30 % CZV. 

2. U indikátoru 6 80 00 odstranit popis týkající se procesního 
řízení, které není součástí Žádosti o podporu – uvést 
komentář jako u indikátoru 6 80 02. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 43. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014657 

Žadatel Město Starý Plzenec 

Název projektu Efektivní veřejná správa - Starý Plzenec 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 090 050,00 

Body z věcného hodnocení 89,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 090 050,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit datum ukončení realizace projektu na poslední 
den měsíce – 31. 3. 2022. 

2. Upravit částku v přehledu nákladů u KA 7 vzdělávací 
aktivity zaměřené na rozvoj úředníků, zaměstnanců  
a zastupitelů na hodnotu shodnou v rozpočtu,  
tj. na 100 000,00 Kč 

3. Upravit názvy vytvářených dokumentů u KA 1 tak, aby byl 
jejich název shodný v celém textu Žádosti o podporu.   

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 44. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014678 

Žadatel Obec Dvorce 

Název projektu 
Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a v obci 
Křišťanovice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 936 065,00 

Body z věcného hodnocení 89,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 936 065,00 



 

  Strana: 49 z 116 

 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Uvést v Žádosti o podporu v popisu KA, že žádný 
účastník vzdělávání nesplní limit bagatelní podpory. 

2. Dát do souladu informace týkající se počtu pasportů v 
Žádosti o podporu a v příloze č. 4: Upravit hodnotu 
indikátoru 8 05 00 na hodnotu 16 – doplnit chybějící 
Pasport veřejného osvětlení pro obec Křišťanovice; dále 
doplnit obec Křišťanovice v názvu položky rozpočtu 
1.1.4.01, v KA 1 a dalších relevantních částech Žádosti o 
podporu. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 45. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685 

Žadatel Město Kunovice 

Název projektu 
Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace 
s občany ve městě Kunovice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 457 812,50 

Body z věcného hodnocení 89,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 457 812,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Odstranit z přílohy Kunovice – projektový záměr u KA3 
všechny zmínky o elektronické úřední desce, která není 
součástí Žádosti o podporu.  

2. U indikátoru 8 05 00 uvést konkrétní názvy strategických 
dokumentů, které budou vytvářeny (v souladu s přílohou 
Kunovice – projektový záměr). Z popisu indikátoru 
odstranit nástroje komunikace s veřejností, které pro tento 
indikátor nejsou relevantní. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 46. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 

Žadatel DSO Broumovsko 

Název projektu 
DSO Broumovsko - profesionalizace veřejné zprávy a zpracování 
strategických a koncepčních dokumentů 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 381 994,40 

Body z věcného hodnocení 88,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

4 0 1 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
277 380,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 104 614,40 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo  47. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014648 

Žadatel Obec Kobeřice u Brna 

Název projektu Efektivní veřejná správa v Kobeřicích u Brna 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 297 191,25 

Body z věcného hodnocení 88,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

důvod Kč

1.1.1.1.1
Metodik vzdělávání 

KA1

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které 

náleží mezi standardní manažerské a koordinační 

práce a mají být dle metodiky OPZ hrazeny z 

nepřímých nákladů. Kráceno na úvazek 0,75. Kráceno 

10 050,00 Kč po dobu 24 měsíců; celkem 241 200,00 

Kč.

241 200,00

krácení v PN: 241 200,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 277 380,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 297 191,25 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Položku rozpočtu 1.1.4.2 Aktualizace webových stránek 
zařadit do investic – vytvořením podpoložky v kapitole 
1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného majetku. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 02 na hodnotu 1 – Obec 
Kobeřice u Brna. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 4 – 
zveřejnit vytvářenou Komunikační strategii. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 48. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014681 

Žadatel Region Orlicko-Třebovsko 

Název projektu Posílení strategického řízení v Regionu Orlicko-Třebovsko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 241 754,83 

Body z věcného hodnocení 88,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
279 510,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 962 244,83 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 47 – 
odstranit Studii odtokových poměrů pro obec Němčice a 
pro obec Dlouhá Třebová. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 49. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014301 

Žadatel Město Strmilov 

Název projektu Přívětivý inovativní úřad Strmilov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 243 900,00 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
14 675,00 Kč. 

Závěr 

důvod Kč

1.1.4.15

Studie odtokových 

poměrů pro obce 

Němčice, Dlouhá 

Třebová

Studie odtokových poměrů není v souladu s Výzvou, 

nejedná se o Výzvou podporovaný typ dokumentu. 

Navíc se jedná o podklad pro Územní plán obce, který 

Výzva také nepodporuje. Kráceno v plné výši.

266 200,00

krácení v PN: 266 200,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 279 510,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 229 225,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – z 
důvodu krácení kurzů nebude naplněn limit bagatelní 
podpory u žádného z účastníků vzdělávání. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 50. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014375 

Žadatel Město Šternberk 

Název projektu Městský úřad Šternberk = vstřícný, přívětivý a profesionální úřad 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 846 808,00 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

důvod Kč

1.1.4.4

Vzdělávání 

úředníků a 

zastupitelů, 

koučování

Vzdělávací kurzy soft skills - Etika, Syndrom vyhoření, 

apod. nejsou v souladu s Výzvou - nejedná se o kurzy 

týkající se komunikačních dovedností úředníků a 

zastupitelů.

10 000,00

1.1.6.2.1

Cestovné na 

kurzy a 

vzdělávání

V návaznosti na krácení kurzů u položky 1.1.4.4, 

kráceno 29 % z požadované částky na cestovné a 

ubytování.

1 740,00

krácení v PN: 11 740,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 14 675,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 846 808,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Vzdělávání v rámci KA 3 Vzdělávání zaměstnanců MěÚ z 
oblasti výkonu činností v přenesené i samostatné 
působnosti nesmí rozsahem odpovídat Zkouškám 
základní odborné způsobilosti pro úředníky, které není 
podporováno Výzvou. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 51. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014513 

Žadatel Město Zbiroh 

Název projektu Tvorba pasportů pro strategické řízení města Zbiroh 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 344 781,30 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 344 781,30 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Volení zástupci. 

2. V rozpočtu projektu rozpoložkovat kapitolu 1.1.4 Nákup 
služeb dle jednotlivých typů zpracovávaných dokumentů 
(pořízené pasporty). 

3. Do KA a do popisu indikátoru 8 05 00 doplnit konkrétní 
názvy 17 pasportů, které budou v rámci projektu 
zpracovány (dle přílohy č. 1 Žádosti o podporu). 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 1 – Město 
Zbiroh. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 52. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014538 

Žadatel Město Žlutice 

Název projektu Aktualizace strategického plánu města Žlutice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 446 250,00 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
69 000,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 377 250,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Zrušit KA3 Vytvoření pozice Manažer strategického 
plánování a rozvoje obce a zařadit do aktivity KA1 
Aktualizace strategického plánu se zohledněním krácení 
na této pozici. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 10 – dle 
Žádosti o podporu se vzdělávacích aktivit zúčastní pouze 
10 osob. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 04 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 53. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014722 

Žadatel Městys Moravská Nová Ves 

Název projektu Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 365 152,25 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování Pro Proti Zdrželo se 

důvod Kč

1.1.1.1.1

Manažer 

strategického 

plánování s rozvoje 

města 

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které 

nejsou aktivitami podporovanými výzvou, jelikož souvisí 

s budoucí přípravou dotačních žádostí a realizací 

dalších projektů podporujících rozvoj města; krácen 

úvazek z 0,5 na 0,45.

55 200,00

krácení v PN: 55 200,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 69 000,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 365 152,25 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  

 z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 54. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014725 

Žadatel Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 

Název projektu Efektivnější správa majetku v obcích Mikroregionu Bystřička 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 333 401,35 

Body z věcného hodnocení 88,13 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 333 401,35 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 55. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014604 

Žadatel Statutární město Plzeň 

Název projektu Plzeň v pohybu 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 8 947 950,90 

Body z věcného hodnocení 87,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

8 947 950,90 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Odstranit CS DSO a jejich zaměstnanci – není relevantní. 

2. Vzdělávání v rámci KA 02 Akreditované vzdělávání 
úředníků MMP nesmí rozsahem odpovídat Zkouškám 
základní odborné způsobilosti pro úředníky, které není 
podporováno Výzvou. 

3. V KA 02 Akreditované vzdělávání úředníků MMP opravit 
informaci, že se bude jednat o 43 školících dnů – v 
souladu s přílohou P3 Podrobný popis klíčových aktivit. 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 01 na hodnotu 0 – není 
relevantní.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 56. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611 

Žadatel Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí 

Název projektu Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 877 760,00 

Body z věcného hodnocení 87,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 877 760,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich 
zaměstnanci. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 57. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676 

Žadatel Statutární město Liberec 

Název projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 8 812 375,00 

Body z věcného hodnocení 87,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
1 326 583,29 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 485 791,71 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

2. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 58. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014682 

Žadatel Svazek obcí Kamenné Vrchy 

Název projektu 
Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí 
Kamenné Vrchy 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 348 046,25 

Body z věcného hodnocení 87,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

důvod Kč

1.1.1.1.1

 Odborný garant 

strategického plánu

KA 01

Popis pracovní náplně pozice je nekonkrétní, uvedené 

informace nezdůvodňují její opodstatněnost. Odborné 

aktivity projektu bude zajišťovat další člen RT (odborný 

pracovník). Kráceno na 1/2, tedy z úvazku 0,6 na 0,3. 

361 800,00

1.1.3.1.1.1
 Elektronická úřední 

deska KA 02

Není zdůvodněno, proč cena jedné ze tří pořizovaných 

desek má být několikanásobně vyšší, než zbylé dvě. 

Kráceno na cenu zbylých dvou desek, tj. na 325 000,00 Kč. 

522 000,00

1.1.4.1 
Expertí podpora pro 

KA 01

Navržený rozsah podpory je vyhodnocen jako nepřiměřený s 

ohledem na to, že se na dané činnosti podílí i odborné 

pozice realizačního týmu; kráceno za zpracovnání návrhové 

části (9 dní) a za prezentaci strategie a publicitu (2 dny). 

Jednak část dnů spadá pod nepřímé náklady (publicita), a 

jednak části mají zpracovávat analytici a odborný garant v 

rámci realizačního týmu (návrhy, účast na setkání apod.). 

Celkem kráceny dny podpory na 19 dní x 16 133,335 = 306 

533,37 Kč. 

177 466,63

krácení v PN: 1 061 266,63

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 326 583,29

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
1 053 205,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 294 841,25 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS DSO a jejich zaměstnanci. 

2. V rozpočtu projektu vytvořit samostatnou podpoložku v 
kapitole 1.1.1.1 Pracovní smlouvy pro pozici Odborný 
pracovník/asistent. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 31 – 
odstranit Pasport mostů a propustků pro město Skalná. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. Vzhledem 
ke zvýšení podílu nákupu služeb na celkových 
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně % 
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již 
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč“. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 

důvod Kč

1.1.1.1 Pracovní smlouvy

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na 

obsah klíčových aktivit. Kráceno z úvazku 1,0 na 0,5.

300 000,00

1.1.4.6

Pasport mostů a 

propustků město 

Skalná

Tato aktivita není podporována Výzvou 092. Kráceno v 

plné výši.
260 150,00

krácení v PN: 560 150,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 053 205,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 59. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014775 

Žadatel Město Velká Bystřice 

Název projektu Strategický dokument pro řešení odvodnění města Velká Bystřice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 270 557,17 

Body z věcného hodnocení 87,50 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt doporučený k financování 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 270 557,17 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V přehledu nákladů u KA Tvorba strategického 
dokumentu vymazat informace o mzdových nákladech a 
ceně hmotného a nehmotného majetku, které nejsou pro 
projekt relevantní.  

2. U indikátoru 8 05 00 upravit Popis hodnoty indikátoru – 
uvést název zpracovávaného dokumentu.  

3. U indikátoru 6 80 04 upravit Popis hodnoty indikátoru – 
uvést, že projekt není zaměřen na zavedení opatření v 
oblasti moderního řízení lidských zdrojů.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 60. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014502 

Žadatel Město Bojkovice 
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Název projektu Studie proveditelnosti města Bojkovice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 778 700,00 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 778 700,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 61. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014515 

Žadatel Svazek obcí regionu Písecko 

Název projektu Pasporty, strategie a studie pro Písecko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 803 830,50 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 
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Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 803 830,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 25 – počet 
obcí na Písecku zapojených do projektu dle popisu cílové 
skupiny. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 62. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014521 

Žadatel Město Světlá nad Sázavou 

Název projektu Efektivnější správa majetku města Světlá nad Sázavou 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 250 976,50 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 250 976,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 63. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014546 

Žadatel Město Nové Město pod Smrkem 

Název projektu Nové Město pod Smrkem - chytré strategické řízení města 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 550 793,50 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
100 623,60 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

5 450 169,90 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Uvést v Žádosti o podporu v popisu KA, že žádný účastník 
vzdělávání nesplní limit bagatelní podpory. 

2. Položku rozpočtu 1.1.4.4 Pořízení nového webového 
portálu zařadit do investic – vytvořením podpoložky v 
kapitole 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 
majetku. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 01 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 04 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

5. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

6. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 64. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014712 

Žadatel Město Mělník 

Název projektu Zvýšení efektivnosti veřejné správy ve městě Mělník 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 8 266 361,00 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

důvod Kč

1.1.4.1
Zpracování 

pasportů

Dle charakteru popisu dokumentu se nejedná o 

pasport majetku, ale o plán letní a zimní údržby 

komunikací. Nelze zařadit pod Výzvou podporované 

strategické dokumenty.

95 832,00

krácení v PN: 95 832,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 100 623,60

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

8 266 361,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Volení zástupci. 

2. V popisu KA 3 a v příloze Doplňující popis projektu 
vypustit vzdělávání zaměřené na komunikaci, které není 
specifikováno a není součástí přehledu nákladů u této KA. 

3. V rozpočtu projektu vytvořit samostatnou podpoložku 
1.1.1.1.1 Odborný garant a podpoložku 1.1.3.1.2.1 
Elektronická úřední deska. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 65. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014762 

Žadatel Město Rychvald 

Název projektu 
Rozvoj komunikačních nástrojů a strategického plánování v 
Rychvaldu, Dětmarovicích a Dolní Lutyni 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 7 730 196,25 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši  
309 091,25 Kč. 
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Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 421 105,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Z popisu KA 6 a z přílohy č. 1 odstranit implementaci SW 
podpory strategického řízení, která není podporována 
Výzvou. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – v 
Žádosti o podporu není stanoveno překročení bagatelní 
podpory u účastníků vzdělávání. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM z 
výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR z 
výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele a 
příjemce v rámci OPZ. 
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 66. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014779 

Žadatel Obec Horní Bečva 

Název projektu Efektivní veřejná správa v obci Horní Bečva 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 732 755,00 

Body z věcného hodnocení 86,88 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
151 250,00 Kč. 

Závěr 

důvod Kč

1.1.3.1.2.4 
HW pro 

docházkový systém

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních 

údajů ze dne 28. 6. 2018 

https://www.uoou.cz/zverejnovani-informaci-o-

pritomnosti-zamestnancu-obecniho-mestskeho-uradu-

na-pracovisti/d-31120 je zavedení zveřejnění 

docházkového systému právně napadnutelné a 

pořízení je tedy neefektivní a nehospodárné. Kráceno 

v plné výši.

173 464,00

1.1.3.2.2.2 notebook

V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost pořízení 2 

ks vybavení pro obec Dětmarovice. Dle pravidel OPZ 

lze pořídit pouze 1 ks výpočetní techniky na 1,0 

úvazek. Kráceno o 1 ks.

17 000,00

1.1.3.2.2.4
tablet/mobilní 

telefon

Dle pravidel OPZ lze pořídit pouze 1 ks výpočetní 

techniky na 1,0 úvazek. Vzhledem k pořízení 

notebooků lze uznat nákup mobilních telefonů. Položka 

krácena na cenu obvyklou pro mobilní telefon (6 

500,00 Kč x 2 ks).

17 000,00

1.1.4.5
webový informační 

docházkový systém

S ohledem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních 

údajů ze dne 28. 6. 2018 

https://www.uoou.cz/zverejnovani-informaci-o-

pritomnosti-zamestnancu-obecniho-mestskeho-uradu-

na-pracovisti/d-31120 je zavedení zveřejnění 

docházkového systému právně napadnutelné a 

pořízení je tedy neefektivní a nehospodárné. Kráceno 

v plné výši.

39 809,00

krácení v PN: 247 273,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 309 091,25

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 581 505,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich zaměstnanci. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 5 – 
odstranit pasport mostů. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 67. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014419 

Žadatel Olomoucký kraj 

Název projektu Technická pasportizace a koncepce 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 7 321 891,50 

Body z věcného hodnocení 86,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

důvod Kč

1.1.4.2
Zpracování pasportu 

mostů

Tato aktivita není podporována výzvou č. 092. Kráceno 

v plné výši.
121 000,00

krácení v PN: 121 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 151 250,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 321 891,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich 
zaměstnanci. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 00 na hodnotu 1 – 
Olomoucký kraj. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 68. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014478 

Žadatel Sdružení Valašsko-Horní Vsacko 

Název projektu 
Rozvoj a zlepšení komunikace mikroregionu Valašsko - Horní 
Vsacko s veřejností 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 033 375,00 

Body z věcného hodnocení 86,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
6 250,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 027 125,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

2. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 69. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014583 

Žadatel Město Osek 

Název projektu Nové strategické dokumenty pro město Osek 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 298 730,51 

Body z věcného hodnocení 86,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

důvod Kč

1.1.3.2.2.2 Mobilní telefon
V popisu KA není zdůvodněna nezbytnost vybavení ani 

jeho využití pro cílovou skupinu. Kráceno v plné výši.
5 000,00

krácení v PN: 5 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 6 250,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 298 730,51 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 70. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014752 

Žadatel Město Kaplice 

Název projektu Posílení strategického řízení ve městě Kaplice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 452 127,50 

Body z věcného hodnocení 86,25 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
772 685,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 679 442,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V rozpočtu projektu vytvořit samostatnou podpoložku v 
kapitole 1.1.1.1 Pracovní smlouvy pro pozici Odborný 
pracovník. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. Vzhledem 
ke zvýšení podílu nákupu služeb na celkových 
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně % 
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již 
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč“. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 71. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014545 

Žadatel Obec Dolní Břežany 

Název projektu Přívětivá a strategicky řízená obec Dolní Břežany 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 312 420,00 

Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

důvod Kč

1.1.1.1
Pracovní 

smlouvy

Plánované činnosti pro pracovní pozici Odborný 

pracovník /asistent vykazují i činnosti spadající do 

nepřímých nákladů. Výstupy projektu (pasporty a 

strategie) jsou zajišťovány externím dodavatelem. 

Kráceno z 1,0 úvazku na 0,25 úvazku. 

450 000,00

krácení v PN: 450 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 772 685,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši  
203 550,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 108 870,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 4 – 
odstranit pasport mostů a dalších souvisejících prvků. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 72. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014606 

Žadatel Sdružení Obcí Mikroregionu Javornicko 

důvod Kč

1.1.1.3.2

Odborný 

zpracovatel č. 2 

komunikační 

strategie 

Vzhledem k charakteru projektu a počtu členů RT je 

účast odborného zpracovatele č. 2 neefektivní a 

nehospodárná. Pro potřeby projektu stačí pouze jeden 

odborný zpracovatel komunikační strategie. Kráceno v 

plné výši.

117 000,00

1.1.4.2 

Pasport mostů a 

dalších 

souvisejících 

prvků

Tato aktivita není podporována výzvou č. 092. Kráceno 

v plné výši.
60 000,00

krácení v PN: 177 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 203 550,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Název projektu Strategické řízení rozvoje Mikroregionu Javornicko 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 896 867,50 

Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
190 440,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 706 427,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich 
zaměstnanci. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

důvod Kč

1.1.1.1.1
 Manažer 

strategického řízení

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce pracovní 

pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na skutečnost, 

že odborné aktivity projektu bude zajišťovat externí 

dodavatel. Kráceno z úvazku 0,5 na 0,35 (16 100,00 Kč x 

24 měsíců = 386 400,00 Kč).

165 600,00

krácení v PN: 165 600,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 190 440,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 73. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014612 

Žadatel Město Mníšek pod Brdy 

Název projektu Koncepce a dílčí strategie Města Mníšku pod Brdy 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 5 940 875,00 

Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
2 550 000,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 390 875,00 Kč 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Odstranit indikátor 6 80 22, který není Výzvou č. 092 
sledován.  

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 74. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014621 

Žadatel Sdružení obcí Hornolidečska 

Název projektu Optimalizace strategického řízení Sdružení obcí Hornolidečska 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 803 423,47 

důvod Kč

1.1.1.1.01

Supervizor/mentor 

klíčových aktivit

(KA 1 a KA 2)

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený, zejména s ohledem na 

skutečnost, že odborné aktivity projektu bude zajišťovat 

další člen RT (odborný pracovník). Kráceno na 0,25 

úvazku. 

255 000,00

1.1.1.1.02

KA 1 - Vedoucí 

expertního týmu a 

odborný zpracovatel

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které 

náleží mezi standardní manažerské a koordinační práce 

a mají má být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých 

nákladů. Kráceno na 0,25 úvazku.

187 500,00

1.1.1.1.03
KA 1 - Expert 

chytrých služeb 1
175 000,00

1.1.1.1.04
KA 1 - Expert 

chytrých služeb 2
175 000,00

1.1.1.1.05

KA 1 - Smart 

Governance expert,

odborný pracovník

175 000,00

1.1.1.1.06

KA 2 - Vedoucí 

pracovního týmu a 

odborný zpracovatel

Pracovní náplň pozice obsahuje některé činnosti, které 

náleží mezi standardní manažerské a koordinační práce 

a mají má být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých 

nákladů. Kráceno na 0,25 úvazku.

187 500,00

1.1.1.1.07
KA 2 - Dopravní 

expert
175 000,00

1.1.1.1.08
KA 2 - Odborný 

zpracovatel 1
175 000,00

1.1.1.1.09
KA 2 - Odborný 

zpracovatel 2
175 000,00

1.1.1.1.10

Supervizor/mentor 

klíčových aktivit

(KA 3 a KA 4)

Úvazky členů RT jsou dle činností uvedených v popisu 

práce pracovní pozice nadhodnocené, zejména s 

ohledem na skutečnost, že odborné aktivity projektu 

budou zajišťovat další členové RT (odborní pracovníci). 

Kráceno na 0,25 úvazku. 

255 000,00

1.1.1.1.11

KA 3 - Vedoucí 

tvorby komunikační

strategie

Úvazky členů RT jsou dle činností uvedených v popisu 

práce pracovní pozice nadhodnocené, zejména s 

ohledem na skutečnost, že odborné aktivity projektu 

budou zajišťovat další členové RT (odborní pracovníci). 

Kráceno na 0,25 úvazku. 

105 000,00

Krácení v PN: 2 040 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 2 550 000,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu

Úvazky členů RT jsou dle činností uvedených v popisu 

práce pracovní pozice nadhodnocené, zejména s 

ohledem na skutečnost, že odborné aktivity projektu 

budou zajišťovat další členové RT (odborní pracovníci). 

Kráceno na 0,25 úvazku. 

Úvazky členů RT jsou dle činností uvedených v popisu 

práce pracovní pozice nadhodnocené, zejména s 

ohledem na skutečnost, že odborné aktivity projektu 

budou zajišťovat další členové RT (odborní pracovníci). 

Kráceno na 0,25 úvazku. 
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Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
1 731 684,66 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 071 738,81 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Zrušit KA 3 Nástroje komunikace s veřejností – není 
doložena provazba na stávající nebo vytvářený dokument 
pro komunikaci s veřejností. Samotný nákup nástroje 
komunikace s veřejností není výzvou podporován.  

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 04 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 54 – 
odstranit pasport veřejného osvětlení pro obec Horní 
Lideč. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. Vzhledem 
ke zvýšení podílu nákupu služeb na celkových 
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně % 
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již 
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč“. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 75. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014690 

Žadatel Statutární město Brno 

Název projektu 
Strategický rozvoj a zvýšení kvality řízení úřadů městských částí a 
zavedení nástrojů komunikace s občany v Brně 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 986 163,00 

Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
1 552 500,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

8 433 663,00 

důvod Kč

1.1.3.1.2.1
Elektronická úřední 

deska

Není doložena provazba na stávající nebo 

vytvářený dokument pro komunikaci s veřejností. 

Samotný nákup nástroje komunikace s veřejností 

není výzvou podporován. Kráceno v plné výši.

1 120 000,00

1.1.4.3
Pasport veřejného 

osvětlení

Aktualizace pasportu není aktivita podporována 

Výzvou.  Obec Horní Lideč již pasport veřejného 

osvětlení zpracovaný má. Položka krácena o 1 

pasport (na 8 pasportů), tedy o 31 424,44 Kč.

31 424,44

1.1.4.8 Webové stránky

Není doložena provazba na stávající nebo 

vytvářený dokument pro komunikaci s veřejností. 

Samotný nákup nástroje komunikace s veřejností 

není výzvou podporován. Kráceno v plné výši.

100 000,00

krácení v PN: 1 251 424,44

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 731 684,66

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Zrušit KA 4 Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s 
veřejností – není doložena provazba na stávající nebo 
vytvářený dokument pro komunikaci s veřejností. 
Samotný nákup nástroje komunikace s veřejností není 
výzvou podporován.  

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení.  

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 76. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014691 

Žadatel Město Rožnov pod Radhoštěm 

Název projektu Komunikativní úřad Rožnov pod Radhoštěm 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 8 530 430,00 

Body z věcného hodnocení 85,63 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

důvod Kč

1.1.3.1.2.1

KA 04 Pořízení 

elektronické úřední 

desky

Není doložena provazba na stávající nebo vytvářený 

dokument pro komunikaci s veřejností. Samotný 

nákup nástroje komunikace s veřejností není výzvou 

podporován. Kráceno v plné výši.

1 350 000,00

krácení v PN: 1 350 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 552 500,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši  
1 641 500,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 888 930,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Volení zástupci. 

2. Zpracované pasporty se musí týkat pouze majetku, který 
je ve vlastnictví města. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 77. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014406 

Žadatel Obec Kateřinice 

Název projektu Zefektivnění strategického řízení v obci Kateřinice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 797 250,00 

Body z věcného hodnocení 85,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

důvod Kč

1.1.1.1.2
Asistent 

koordinátora MA21

Žadatel nedostatečně popisuje nezbytnost položky pro 

realizaci projektu. Kráceno v plné výši.
412 720,00

1.1.1.1.6
Odborný pracovník 

klíčových aktivit

Žadatel nedostatečně popisuje nezbytnost položky pro 

realizaci projektu. Kráceno v plné výši.
900 480,00

krácení v PN: 1 313 200,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 1 641 500,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře bez podmínek. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 797 250,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

Bez podmínek. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 78. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014471 

Žadatel Město Jirkov 

Název projektu Efektivní veřejná správa v Jirkově 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 296 250,00 

Body z věcného hodnocení 85,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

4 0 1 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
63 750,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 232 500,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V popisu KA1 opravit dobu realizace aktivity na 22 měsíců 
tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 Žádosti o podporu. 

2. Položku rozpočtu 1.1.3.1.1.2 KA02) Elektronická úřední 
deska zařadit do hmotných investic – vytvořením 
podpoložky v kapitole 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného 
hmotného majetku. 

3. Přejmenovat položku rozpočtu 1.1.1.1.1 na Garant 
projektu (KA01-KA03) cílové odměny. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 79. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014642 

Žadatel Město Bruntál 

Název projektu Posílení strategického řízení ve městě Bruntál 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 2 668 050,00 

Body z věcného hodnocení 85,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

důvod Kč

1.1.1.1.1

Garant projektu 

(KA01-KA04) 

cílové odměny

KA4 je hrazena z nepřímých nákladů, zapojení garanta 

projektu do této KA tedy není opodstatněné. Položka 

krácena o 1/4, tj. o 51 000,00 Kč.

51 000,00

krácení v PN: 51 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 63 750,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

2 668 050,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Sjednotit název v žádosti a jejích přílohách u Studie 
odtokových poměrů ve městě Bruntálu a Studie pro 
zadržování vody v krajině.  

2. Do popisu KA 1 Strategické dokumenty pro město Bruntál 
doplnit informaci o proškolení zaměstnanců dle přílohy 
Projektový záměr. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 80. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014661 

Žadatel Sdružení měst a obcí východní Moravy 

Název projektu Efektivní spolupráce a rozvoj obcí v regionu Východní Moravy 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 944 223,75 

Body z věcného hodnocení 85,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
285 000,00 Kč. 

Závěr 
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Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 659 223,75 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Položku rozpočtu 1.1.3.1.2.2 Pořízení GPS modulu pro 
realizaci pasportů a 1.1.4.1 Pořízení aplikace mobilní 
rozhlas zařadit do nehmotných investic – vytvořením 
podpoložky v kapitole 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného 
nehmotného majetku. 

2. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

3. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR 
 z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 81. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014781 

Žadatel Podřipsko 

Název projektu Zkvalitnění strategického řízení obcí na Podřipsku 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 381 745,20 

Body z věcného hodnocení 85,00 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování Pro Proti Zdrželo se 

důvod Kč

1.1.1.1.1
Odborný garant 

strategického řízení

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno z úvazku 

1,0 na 0,75.

228 000,00

krácení v PN: 228 000,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 285 000,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 381 745,20 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Upravit popis hodnoty indikátoru 6 80 00, kde se příjemce 
odkazuje na indikátor 6 80 01 (upravit odkaz na indikátor 
6 80 02). 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 82. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014549 

Žadatel Obec Nadějkov 

Název projektu 
Rozvoj a zavádění nových komunikačních nástrojů v obci 
Nadějkov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 3 902 500,00 

Body z věcného hodnocení 84,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 902 500,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Volení zástupci. 

2. V rozpočtu projektu vytvořit samostatnou podpoložku v 
kapitole 1.1.1.1 Pracovní smlouvy pro pozici Odborný 
pracovník. 

3. V rozpočtu projektu vytvořit samostatnou podpoložku v 
kapitole 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 
majetku pro Elektronické úřední desky. 

4. U KA 6 doplnit konkrétní umístění tří elektronických 
úředních desek (mimo centrum obce). 

5. Upravit hodnotu indikátorů 6 00 00 a 6 26 00 na hodnotu 
1.  

6. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 02 na hodnotu 1 – Obec 
Nadějkov. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 83. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014759 

Žadatel Město Litomyšl 

Název projektu Litomyšl - moderní historické město 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 7 745 555,90 

Body z věcného hodnocení 84,38 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
4 003 795,40 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

3 741 760,50 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Zrušit KA01 Procesní řízení, KA07 Komunikace s 
veřejností a KA09 Manažer strategického plánování a 
rozvoje. 

2. V rámci KA06 Pasport vodovodů a kanalizací je 
způsobilým výdajem pouze pasportizace majetku, který je 
ve výhradním vlastnictví žadatele.  

3. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 10. 

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. Vzhledem 
ke zvýšení podílu nákupu služeb na celkových 
způsobilých přímých nákladech dochází ke změně % 
nepřímých nákladů (z 15 % na 5 %), tato změna je již 
zohledněna na řádku „Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč“.  

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 84. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014254 

Žadatel Město Litvínov 

Název projektu Přívětivý úřad Litvínov 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 907 940,00 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

důvod Kč

1.1.1.1 Pracovní smlouvy

Pracovní náplň pozice obsahuje činnosti, které náleží 

mezi standardní manažerské a koordinační práce a 

mají být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých 

nákladů, dále obsahuje činnosti související s jinými 

projekty, což však není činnost podporovaná Výzvou. 

Kráceno v plné výši.

1 536 456,00

1.1.4.1
KA01 Procesní 

řízení

Položka prezentuje nákup SW nástroje bez zpracování 

či optimalizace minimálně dvou hlavních procesů, a to  

včetně vyhodnocení, což nesplňuje podmínky Výzvy. 

Kráceno v plné výši.

1 028 500,00

1.1.4.7

KA07 Komunikace 

s veřejností - 

volnočasový portál

Podmínkou pořízení nástrojů komunikace s veřejností 

je provázání konkrétního nástroje na existující nebo 

zpracováváný strategický dokument zaměřený na 

komunikaci úřadu. Aktivita nesplňuje podmínky Výzvy. 

Kráceno v plné výši.

302 500,00

1.1.4.8

KA07 Komunikace 

s veřejností - 

monitoring

Podmínkou pořízení nástrojů komunikace s veřejností 

je provázání konkrétního nástroje na existující nebo 

zpracováváný strategický dokument zaměřený na 

komunikaci úřadu. Aktivita nesplňuje podmínky Výzvy. 

Kráceno v plné výši.

242 000,00

1.1.4.9
KA08 Vzdělávací 

aktivity

Kurz je zaměřen na měkké dovednosti bez navázání na 

Přívětivý úřad – tento druh vzdělávání nesplňuje 

podmínky Výzvy. Kráceno o 4/7 tj. o 62 228,57 Kč.

62 228,57

krácení v PN: 3 171 684,57

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 4 003 795,40

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

9 907 940,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Položku rozpočtu 1.1.3.1.1.2 El. Úřední deska (KA 04) 
zařadit do hmotných investic – vytvořením podpoložky v 
kapitole 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 
majetku. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 5 – 
zveřejnit 3 vytvářené pasporty.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 85. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014339 

Žadatel Město Hořice 

Název projektu Pasport zeleně Hořice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 575 000,00 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 575 000,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Doplnit a kvantifikovat CS Veřejnost. 

2. Kvantifikovat CS Obce a kraje a jejich zaměstnanci a z 
jejího popisu odstranit zmínku o příspěvkových 
organizacích města. 

3. V KA Pořízení pasportu zeleně odstranit konkrétní jména 
členů realizačního týmu. 

4. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 01 na hodnotu 0 – není 
relevantní.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 86. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014673 

Žadatel Město Kolín 

Název projektu Přívětivý úřad Kolín - tvoříme společně! 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 6 957 457,45 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

6 957 457,45 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Z popisu KA 1 a z rozpočtu projektu odstranit položku 
1.1.4.2 Školení v oblasti prezentačních a komunikačních 
dovedností – v rozpočtu projektu je uvedeno 0 jednotek, 
pro tuto aktivitu tedy nejsou k dispozici žádné prostředky.  

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – není 
relevantní. 

3. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 5 – 
zveřejnit 3 vytvářené pasporty.  

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 87. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014686 

Žadatel Město Františkovy Lázně 

Název projektu Františkovy Lázně VIZE 2030 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 9 928 875,00 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
2 758 250,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

7 170 625,00 
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Z CS Volení zástupci odstranit konkrétní jména 
podpořených osob. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – v 
Žádosti o podporu není stanoveno překročení bagatelní 
podpory u účastníků interního školení pro práci s novou 
korporátní identitou. 

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

důvod Kč

1.1.1.1.1
Garant pro oblast 

energetiky

Není dostatečně odůvodněna potřebnost pracovní 

pozice, zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu bude zajišťovat externí dodavatel. 

Kráceno v plné výši.

168 000,00

1.1.1.1.2

Garant pro ochranu 

přírodních a 

kulturních hodnot

Není dostatečně odůvodněna potřebnost pracovní 

pozice, zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu bude zajišťovat externí dodavatel. 

Kráceno v plné výši.

168 000,00

1.1.1.1.3

Garant zpracování 

části Udržitelná 

mobilita

Není dostatečně odůvodněna potřebnost pracovní 

pozice, zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu bude zajišťovat externí dodavatel. 

Kráceno v plné výši.

168 000,00

1.1.1.1.4

Garant zpracování 

části Cestovní ruch 

a lázeňství

Není dostatečně odůvodněna potřebnost pracovní 

pozice, zejména s ohledem na skutečnost, že odborné 

aktivity projektu bude zajišťovat externí dodavatel. 

Kráceno v plné výši.

420 000,00

1.1.1.1.5
Komunikační 

manažer

Úvazek je dle činností uvedených v popisu práce 

pracovní pozice nadhodnocený. Kráceno z úvazku 1,0 

na 0,5.

803 000,00

1.1.1.1.6

Asistent 

komunikačního 

manažera

Není dostatečně odůvodněna potřebnost pracovní 

pozice.  Položka se jeví jako neúčelná, nehospodárná a 

neefektivní. Kráceno v plné výši.

165 000,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Informace o žádosti 

Pořadové číslo 88. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014698 

Žadatel Město Planá nad Lužnicí 

Název projektu Planá nad Lužnicí - ROZVOJ 2027 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 535 687,50 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
244 375,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 291 312,50 

důvod Kč

1.1.3.1.1.1

Webové stránky 

pro komunikaci s 

veřejností při tvorbě 

strategických 

dokumentů

V rámci tvorby strategických dokumentů není Výzvou 

podporováno pořízení SW nástrojů. Kráceno v plné 

výši.

60 500,00

1.1.4.5 Informační kampaň

Není dostatečně odůvodněna potřebnost a využití této 

položky. Navíc ze stručného a nedostatečného popisu 

vyplývá, že z větší části náleží tato aktivita do 

nepřímých nákladů - povinná publicita. Kráceno v plné 

výši.

254 100,00

krácení v PN: 2 206 600,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 2 758 250,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Z CS Volení zástupci odstranit konkrétní jména 
podpořených osob. 

2. Upravit hodnotu indikátoru 6 00 00 na hodnotu 0 – není 
relevantní.  

3. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

4. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 89. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014711 

Žadatel Obec Uhřice 

Název projektu Zefektivnění veřejné správy obce Uhřice 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 1 412 777,50 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 

důvod Kč

1.1.1.1.4

Asistent 

komunikačního 

manažera

Činnosti uvedené v popisu pracovní náplně pozice jsou 

standardní manažerské a koordinační práce, které mají 

být dle metodiky OPZ hrazeny z nepřímých nákladů. 

Kráceno z přímých nákladů v plné výši.

135 000,00

1.1.3.2.1.1

Webové stránky 

pro realizaci 

strategického plánu

V rámci tvorby strategických dokumentů není Výzvou 

podporováno pořízení SW nástrojů. Kráceno v plné 

výši.

60 500,00

krácení v PN: 195 500,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 244 375,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

1 412 777,50 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. V popisu KA1 upravit v přehledu nákladů stanovení mzdy 
pro Specialistu – zpracovatele Pasportu zeleně obce – 
odstraňte řádek hodinová sazba 340 Kč/hod (hrubá 
mzda).  

2. V KA3 Vzdělávací aktivity odstranit konkrétní jména členů 
realizačního týmu. 

3. Položku rozpočtu 1.1.4.04 Modernizace webových 
stránek a položku rozpočtu 1.1.4.05 Mobilní rozhlas 
zařadit do investic – vytvořením podpoložek v kapitole 
1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného majetku. 

4. Upravit hodnotu indikátoru 8 05 00 na hodnotu 4 – 
zveřejnit vytvářenou Komunikační strategii obce. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 
 

Informace o žádosti 

Pořadové číslo 90. 

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014728 

Žadatel Město Libčice nad Vltavou 

Název projektu Strategické řízení rozvoje města Libčice nad Vltavou 

Celkové způsobilé výdaje (Kč) 4 709 425,00 

Body z věcného hodnocení 83,75 

Shrnutí projednání žádosti 

Střet zájmů - 
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Počet přítomných členů / 
náhradníků členů 

5 

Výsledek hlasování 
Pro Proti Zdrželo se 

5 0 0 

Stanovisko výběrové komise a jeho odůvodnění 

Projekt je doporučen k podpoře s níže uvedenými podmínkami podpory a krácením v celkové výši 
60 300,00 Kč. 

Závěr 

Vhodný k financování Projekt zařazen do zásobníku 

Maximální celkové způsobilé 
výdaje projektu v Kč 

4 649 125,00 

Podmínky poskytnutí podpory 
stanovené výběrovou komisí 

1. Zrušit KA06.1 Odborný asistent a KA06.2 Odborný 
konzultant – jedná se pouze o vytvoření pozic pro členy 
realizačního týmu. 

2. Upravit hodnotu indikátorů 6 00 00 a 6 26 00 na hodnotu 
0 – není relevantní.  

3. Upravit hodnotu indikátoru 6 80 04 na hodnotu 0 – není 
relevantní.  

4. Aktualizovat finanční plán tak, aby výše první zálohy 
odpovídala 30 % celkových způsobilých výdajů (po 
krácení). 

5. Upravit rozpočet projektu, viz Tabulka krácení. 

Zohlednit úpravy rozpočtu ve všech relevantních částech 
Žádosti o podporu a v přílohách. 

 

Upozornění VK: 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt NSZM  
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMO ČR 
z výzvy č. 19. 

 Riziko dvojího financování ve vazbě na projekt SMS ČR  

z výzvy č. 19. 

 Při nákupu služeb nad 500 tis. Kč bez DPH postupovat 
dle kapitoly 20 Obecné části pravidel pro žadatele  
a příjemce v rámci OPZ. 

 

 
 
  

důvod Kč

1.1.1.2.3

Odborný garant - 

Koncepce

cestovního ruchu

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd 

obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno 

ze 600,00 Kč na 533,00 Kč.

24 120,00

1.1.1.2.4

Odborný garant - 

Koncepce

nakládání s 

povrchovou vodou

Navržená hodinová sazba překračuje horní hranici mezd 

obvyklých pro danou pozici v projektech OPZ; kráceno 

ze 600,00 Kč na 533,00 Kč.

24 120,00

krácení v PN: 48 240,00

celkové navrhované snížení rozpočtu (vč. NN) o: 60 300,00

Navrhované krácení - ŘO
Položka rozpočtu
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V. Přehled projektů doporučených k financování: 
 

Č. Registrační číslo Název projektu Žadatel 

Max. celkové 
způsobilé 
výdaje projektu 
v Kč 

1. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014463 

Posílení strategického řízení ve 
městě Olešnice 

Město Olešnice 1 359 435,00 

2. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014595 

Strategické řízení a přívětivý úřad 
Zlínského kraje 

Zlínský kraj 9 838 500,00 

3. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014563 

Vytvoření strategických dokumentů 
pro Svazek obcí Doupovské hory 

Svazek obcí 
Doupovské hory 

5 565 327,45 

4. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014574 

Otevřený a moderní Městský úřad 
v Bučovicích 

Město Bučovice 3 379 825,00 

5. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014551 

Zlepšení strategického řízení obce 
Želechovice nad Dřevnicí 

Obec Želechovice 
nad Dřevnicí 

2 229 001,25 

6. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014724 

Vytvoření strategických dokumentů 
a nákup nástrojů komunikace s 
občany ve městě Zbýšov 

Město Zbýšov 2 057 000,00 

7. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014379 

Zavedení strategického řízení v 
obci Bílovice nad Svitavou 

Obec Bílovice nad 
Svitavou 

1 950 687,50 

8. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014617 

Mikroregion Šternbersko = 
moderní, vstřícný a strategicky 
řízený mikroregion 

Mikroregion 
Šternbersko 

3 414 325,00 

9. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014748 

Posílení strategického řízení v 
obcích Mikroregionu Novoměstsko 

Mikroregion 
Novoměstsko 

3 015 381,08 

10. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014589 

Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Mikroregionu Tanvaldsko 

Mikroregion 
Tanvaldska 

2 374 800,00 

11. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014547 

Moderní a strategické řízení města 
Odry 

Město Odry 2 633 625,00 

12. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014590 

Chytrý Slavičín: strategicky řízené 
město, přívětivý úřad 

Město Slavičín 3 104 375,00 

13. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014683 

Posílení strategického řízení ve 
Svazku obcí Máchův kraj 

Svazek obcí 
Máchův kraj 

6 186 703,30 

14. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014692 

Chytrá Příbram II Město Příbram 5 157 525,00 

15. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014534 

Koncepční dokumenty pro obce 
Kyjovska 

Dobrovolný svazek 
obcí Severovýchod 

5 303 754,00 

16. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014481 

Zefektivnění řízení Pardubického 
kraje v samosprávných oblastech 
prostřednictvím tvorby 
strategických dokumentů a 
vzděláváním projektového řízení 

Pardubický kraj 9 939 386,10 

17. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014570 

Olomouc plánuje budoucnost Statutární město 
Olomouc 

7 432 962,50 

18. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014702 

KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE Město Břeclav 7 498 990,00 

19. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014782 

Efektivní komunikace a řízení obcí 
Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a 
Sviadnov 

Obec Palkovice 9 809 975,00 

20. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014517 

Tvorba pasportů, generelů pro 
strategické řízení města 
Podbořany 

Město Podbořany 2 682 914,85 

21. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014605 

Chytré a přívětivé město Mikulov Město Mikulov 1 940 625,00 

22. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014649 

Podpůrné prováděcí dokumenty k 
trvale udržitelnému rozvoji 
 

Město Benešov 6 782 790,00 
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23. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014742 

Efektivní veřejná správa města 
Miroslavi 

Město Miroslav 2 409 825,00 

24. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014743 

Město Louny - strategické řízení a 
komunikace s veřejností 

Město Louny 9 999 059,43 

25. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014416 

Přívětivé úřady obcí Mohelnického 
regionu 

Svazek obcí 
Mikroregionu 
Mohelnicko 

3 543 750,00 

26. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014455 

Veselí nad Moravou: přívětivý úřad 
a chytré město 

Město Veselí nad 
Moravou 

6 884 475,00 

27. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014616 

Třebíč na cestě k Smart City II. Město Třebíč 9 573 437,50 

28. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014665 

Efektivní Městský úřad v Českém 
Krumlově 

Město Český 
Krumlov 

4 555 897,50 

29. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014470 

Strategické řízení a pasportizace 
města Přerova 

Statutární město 
Přerov 

4 926 052,95 

30. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014493 

Mikulovice - místo pro život Obec Mikulovice 2 366 700,00 

31. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014610 

SOHL - přemýšlíme strategicky Svazek obcí Horní 
Labe 

9 508 993,50 

32. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014618 

Přívětivé úřady v Mikroregionu 
Odersko 

Mikroregion 
Odersko 

6 497 700,00 

33. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014731 

Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a pasporty pro potřebu 
DSO Region Slezská Brána, jeho 
města a obce 

Region Slezská 
brána 

5 613 288,00 

34. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014737 

Efektivnější správa majetku 
Svazku obcí Jestřebí hory 

Svazek obcí 
Jestřebí hory 

2 690 664,90 

35. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014757 

Posílení strategického řízení v 
Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 

Mikroregion 
Ostrožsko - 
Veselsko, svazek 
obcí pro celkový 
rozvoj zájmové 
oblasti 

9 575 758,50 

36. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014525 

Přívětivý úřad Vítkov Město Vítkov 3 074 738,25 

37. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014619 

Koncepce mobility města 
Čelákovice 

Město Čelákovice 2 761 272,50 

38. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014623 

Vytvoření strategických dokumentů 
pro obce svazku Sdružení obcí 
Sedlčanska 

Sdružení obcí 
Sedlčanska 

3 026 219,25 

39. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014677 

Zlepšení strategického řízení a 
plánování udržitelného rozvoje v 
Jablonci nad Nisou 

Statutární město 
Jablonec nad Nisou 

2 699 171,25 

40. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014456 

Posílení strategického řízení pro 
budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

Ústecký kraj 4 155 000,00 

41. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014548 

Zavedení strategického řízení 
vedoucí ke koordinovanému 
rozvoji území SOMV 

Sdružení obcí 
Mikroregionu 
Vsetínsko 

3 065 550,00 

42. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014399 

Otevřené a přitažlivé město 
Slatiňany 

Město Slatiňany 3 921 718,00 

43. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014657 

Efektivní veřejná správa - Starý 
Plzenec 

Město Starý Plzenec 3 090 050,00 

44. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014678 

Zvýšení efektivity veřejné správy v 
obci Dvorce a v obci Křišťanovice 

Obec Dvorce 2 936 065,00 

45. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014685 

Vytvoření strategických dokumentů 
a nákup nástrojů komunikace s 
občany ve městě Kunovice 
 

Město Kunovice 2 457 812,50 
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46. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014436 

DSO Broumovsko - 
profesionalizace veřejné zprávy a 
zpracování strategických a 
koncepčních dokumentů 

DSO Broumovsko 9 104 614,40 

47. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014648 

Efektivní veřejná správa v 
Kobeřicích u Brna 

Obec Kobeřice u 
Brna 

1 297 191,25 

48. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014681 

Posílení strategického řízení v 
Regionu Orlicko-Třebovsko 

Region Orlicko-
Třebovsko 

3 962 244,83 

49. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014301 

Přívětivý inovativní úřad Strmilov Město Strmilov 1 229 225,00 

50. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014375 

Městský úřad Šternberk = vstřícný, 
přívětivý a profesionální úřad 

Město Šternberk 1 846 808,00 

51. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014513 

Tvorba pasportů pro strategické 
řízení města Zbiroh 

Město Zbiroh 3 344 781,30 

52. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014538 

Aktualizace strategického plánu 
města Žlutice 

Město Žlutice 1 377 250,00 

53. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014722 

Posílení strategického řízení v 
městyse Moravská Nová Ves 

Městys Moravská 
Nová Ves 

1 365 152,25 

54. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014725 

Efektivnější správa majetku v 
obcích Mikroregionu Bystřička 

Sdružení obcí 
mikroregionu 
Bystřička 

2 333 401,35 

55. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014604 

Plzeň v pohybu Statutární město 
Plzeň 

8 947 950,90 

56. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014611 

Strategie řízení rozvoje 
Mikroregionu Dolní Poolšaví 

Mikroregion Dolní 
Poolšaví, 
dobrovolný svazek 
obcí 

2 877 760,00 

57. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014676 

Liberec plánuje chytře a 
zodpovědně 

Statutární město 
Liberec 

7 485 791,71 

58. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014682 

Posílení strategického řízení v 
obcích Dobrovolného svazku obcí 
Kamenné Vrchy 

Svazek obcí 
Kamenné Vrchy 

4 294 841,25 

59. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014775 

Strategický dokument pro řešení 
odvodnění města Velká Bystřice 

Město Velká 
Bystřice 

1 270 557,17 
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VI. Přehled projektů zařazených do zásobníku projektů: 
 

Č. Registrační číslo Název projektu Žadatel 

Max. celkové 
způsobilé 
výdaje projektu 
v Kč 

1. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014502 

Studie proveditelnosti města 
Bojkovice 

Město Bojkovice 1 778 700,00 

2. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014515 

Pasporty, strategie a studie pro 
Písecko 

Svazek obcí regionu 
Písecko 

9 803 830,50 

3. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014521 

Efektivnější správa majetku města 
Světlá nad Sázavou 

Město Světlá nad 
Sázavou 

5 250 976,50 

4. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014546 

Nové Město pod Smrkem- chytré 
strategické řízení města 

Město Nové Město 
pod Smrkem 

5 450 169,90 

 5. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014712 

Zvýšení efektivnosti veřejné správy 
ve městě Mělník 

Město Mělník 8 266 361,00 

6. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014762 

Rozvoj komunikačních nástrojů a 
strategického plánování v 
Rychvaldu, Dětmarovicích a Dolní 
Lutyni 

Město Rychvald 7 421 105,00 

7. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014779 

Efektivní veřejná správa v obci 
Horní Bečva 

Obec Horní Bečva 2 581 505,00 

8. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014419 

Technická pasportizace a 
koncepce 

Olomoucký kraj 7 321 891,50 

9. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014478 

Rozvoj a zlepšení komunikace 
mikroregionu Valašsko - Horní 
Vsacko s veřejností 

Sdružení Valašsko-
Horní Vsacko 

2 027 125,00 

10. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014583 

Nové strategické dokumenty pro 
město Osek 

Město Osek 1 298 730,51 

11. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014752 

Posílení strategického řízení ve 
městě Kaplice 

Město Kaplice 2 679 442,50 

12. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014545 

Přívětivá a strategicky řízená obec 
Dolní Břežany 

Obec Dolní Břežany 2 108 870,00 

13. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014606 

Strategické řízení rozvoje 
Mikroregionu Javornicko 

Sdružení Obcí 
Mikroregionu 
Javornicko 

1 706 427,50 

14. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014612 

Koncepce a dílčí strategie Města 
Mníšku pod Brdy 

Město Mníšek pod 
Brdy 

3 390 875,00 

15. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014621 

Optimalizace strategického řízení 
Sdružení obcí Hornolidečska 

Sdružení obcí 
Hornolidečska 

3 071 738,81 

16. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014690 

Strategický rozvoj a zvýšení kvality 
řízení úřadů městských částí a 
zavedení nástrojů komunikace s 
občany v Brně 

Statutární město 
Brno 

8 433 663,00 

17. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014691 

Komunikativní úřad Rožnov pod 
Radhoštěm 

Město Rožnov pod 
Radhoštěm 

6 888 930,00 

18. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014406 

Zefektivnění strategického řízení v 
obci Kateřinice 

Obec Kateřinice 1 797 250,00 

19. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014471 

Efektivní veřejná správa v Jirkově Město Jirkov 6 232 500,00 

20. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014642 

Posílení strategického řízení ve 
městě Bruntál 

Město Bruntál 2 668 050,00 

21. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014661 

Efektivní spolupráce a rozvoj obcí 
v regionu Východní Moravy 

Sdružení měst a 
obcí východní 
Moravy 

6 659 223,75 

22. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014781 

Zkvalitnění strategického řízení 
obcí na Podřipsku 
 

Podřipsko 3 381 745,20 
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23. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014549 

Rozvoj a zavádění nových 
komunikačních nástrojů v obci 
Nadějkov 

Obec Nadějkov 3 902 500,00 

24. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014759 

Litomyšl - moderní historické 
město 

Město Litomyšl 3 741 760,50 

25. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014254 

Přívětivý úřad Litvínov Město Litvínov 9 907 940,00 

26. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014339 

Pasport zeleně Hořice Město Hořice 1 575 000,00 

27. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014673 

Přívětivý úřad Kolín - tvoříme 
společně! 

Město Kolín 6 957 457,45 

28. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014686 

Františkovy Lázně VIZE 2030 Město Františkovy 
Lázně 

7 170 625,00 

29. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014698 

Planá nad Lužnicí - ROZVOJ 2027 Město Planá nad 
Lužnicí 

4 291 312,50 

30. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014711 

Zefektivnění veřejné správy obce 
Uhřice 

Obec Uhřice 1 412 777,50 

31. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014728 

Strategické řízení rozvoje města 
Libčice nad Vltavou 

Město Libčice nad 
Vltavou 

4 649 125,00 
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VII. Přehled projektů nedoporučených k financování 

 

Č. Registrační číslo Název projektu Žadatel 

1. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014670 

Přívětivý úřad - Králíky Město Králíky 

2. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014695 

Strategický rozvoj města 
Němčice nad Hanou 

Město Němčice nad Hanou 

3. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014730 

Vstřícný a kompetentní KÚ MSK Moravskoslezský kraj 

4. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014756 

Luhačovice - vzdělávací aktivity a 
přívětivý úřad 

Město Luhačovice 

5. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014411 

Strategické plánování města 
Rájec-Jestřebí 

Město Rájec - Jestřebí 

6. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014443 

Zpracování strategických 
dokumentů klíčových pro rozvoj 
statutárního města Zlína 

Statutární město Zlín 

7. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014498 

Rozvoj nástrojů strategického 
řízení statutárního města 
Prostějov 

Statutární město Prostějov 

8. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014588 

Efektivní komunikace obcí z okolí 
Křtěnova na Blanensku 

Obec Křtěnov 

9. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014620 

Přívětivý a efektivní mikroregion 
Čáslavsko 

Mikroregion Čáslavsko 

10. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014720 

Posílení strategického řízení 
Sdružení Krušných hor - západ 

Sdružení Krušné hory - západ 

11. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014723 

Zefektivnění veřejné správy obcí 
DSO HRANICKO 

Mikroregion Hranicko 

12. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014424 

Efektivní úřad Štramberk Město Štramberk 

13. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014461 

Tvorba strategických dokumentů 
pro členské obce Svazku obcí 
Podoubraví 

Svazek obcí Podoubraví 

14. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014519 

Suchomasty - Zlepšení 
komunikace s veřejností v obci 

Obec Suchomasty 

15. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014537 

Udržitelný rozvoj městysu Černá 
Hora 

Městys Černá Hora 

16. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014664 

Chytrá obec, chytré město, 
chytrý kraj 

Královéhradecký kraj 

17. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014716 

Posílení strategického řízení na 
území DSO Horažďovicko 

Horažďovicko 

18. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014230 

Strategické plánování a řízení 
obce Chýně 

OBEC CHÝNĚ 

19. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014717 

Posílení strategického řízení v 
obcích Mikroregionu 
Podkozákovsko 

Mikroregion Podkozákovsko 

20. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014749 

Efektivní veřejná správa - 
Sdružení obcí povodí Stonávky 

Sdružení obcí povodí Stonávky 

21. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014758 

Východní Slovácko - 
Profesionalizace veřejné správy 

Východní Slovácko 

22. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014505 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Borová 

Obec Borová 

23. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014608 

Strategické dokumenty pro rozvoj 
Žďáru nad Sázavou 
 

Město Žďár nad Sázavou 
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24. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014653 

Vytvoření strategických 
dokumentů a vybraných nástrojů 
komunikace pro město Vrbno 
pod Pradědem 

Město Vrbno pod Pradědem 

25. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014741 

Rozvoj nástrojů strategického 
řízení a zlepšování komunikace s 
veřejností v obcích svazku 
Tišnovsko 

Tišnovsko 

26. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014384 

Podpora efektivity veřejné správy 
v Krnově 

Město Krnov 

27. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014414 

Strategické dokumenty obcí DSO 
Ždánický les a Politaví 

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les 
a Politaví 

28. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014520 

Strategické plánování, efektivní 
procesy a vzdělávání v Mladé 
Boleslavi 

Statutární město Mladá Boleslav 

29. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014524 

Obec Vejprnice - efektivní 
veřejná správa 

Obec Vejprnice 

30. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014696 

Nástroje pro zlepšení efektivity 
veřejné správy města Šumperka 

Město Šumperk 

31. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014028 

IDEA - BIM Kraj Vysočina 

32. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014536 

Prachatice plánují budoucnost Město Prachatice 

33. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014772 

Rozvoj obcí střední Moravy Sdružení obcí střední Moravy 

34. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014096 

Efektivní úřad města Ústí nad 
Orlicí 

Město Ústí nad Orlicí 

35. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014429 

Obec Náklo - Přívětivý úřad Obec Náklo 

36. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014624 

Na Červenokostelecku a 
Českoskalicku profesionálně, 
přívětivě, strategicky 

Svazek obcí "ÚPA" 

37. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014385 

Tvorba koncepčních dokumentů 
a rozvoj vzdělávání lidských 
zdrojů v MÚ Jeseník 

Město Jeseník 

38. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014468 

Kyjov plánuje budoucnost Město Kyjov 

39. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014553 

Tvorba strategických dokumentů 
SUR a KIK 

Statutární město Kladno 

40. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014568 

Efektivnější služby občanům - 
Koncepční rozvoj města 

Statutární město Most 

41. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014715 

Zpracování generelu kanalizace 
pro město Jindřichův Hradec 

Město Jindřichův Hradec 

42. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014738 

Posílení strategického řízení ve 
městě Horní Benešov - II etapa 

Město Horní Benešov 

43. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014780 

Mikroregion České Středohoří - 
strategické řízení obcí a 
komunikace s veřejností 

Mikroregion České Středohoří 

44. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014451 

Efektivní rozvoj města a 
městského úřadu Slavkov u Brna 

Město Slavkov u Brna 

45. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014554 

Česká Kamenice chytře a 
moderně 

Město Česká Kamenice 

46. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014562 

Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě v obci Pravice 

Obec Pravice 

47. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014633 

Přívětivý a strategicky řízený 
MěÚ Staré Město 

Město Staré Město 
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48. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014746 

Efektivní veřejná správa města 
Vyškov 

Město Vyškov 

49. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014561 

Zvyšováním profesionalizace k 
efektivnějšímu fungování veřejné 
správy na území SoDP 

Svazek obcí Dolního Pootaví 

50. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014581 

Moderní správa mikroregionu 
Jablunkovsko 

Sdružení obcí Jablunkovska 

51. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014585 

Aktualizace a tvorba 
strategických dokumentů města 
Nového Jičína 

Město Nový Jičín 

52. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014654 

Pořízení strategických 
dokumentů, pasportů a 
komunikačních nástrojů pro 
potřeby statutárního města 
Havířov 

Statutární město Havířov 

53. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014666 

Podpora strategického řízení 
členských obcí Mikroregionu 
Konicko 

Mikroregion Konicko 

54. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014679 

Posílení strategického řízení v 
obci Mistřice 

Obec Mistřice 

55. CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014684 

Úřad pro budoucnost Město Valašské Meziříčí 

56. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014771 

Efektivní veřejná správa v 
Mikroregionu Hvozdnice 

Mikroregion Hvozdnice 

57. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014646 

Posílení strategického řízení v 
obci Pátek 

Obec Pátek 

58. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014332 

Lomnice nad Popelkou: 
OTEVŘENO! 

Město Lomnice nad Popelkou 

59. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014376 

Zefektivnění veřejné správy a 
komunikace s veřejností v 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Valašskomeziříčsko - Kelečsko 

60. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014492 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Zdiby 

Obec Zdiby 

61. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014514 

Tvorba pasportů pro strategické 
řízení města Bělá nad Radbuzou 

Město Bělá nad Radbuzou 

62. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014523 

Zlepšení strategického řízení 
Mikroregionu Holešovsko 

Mikroregion Holešovsko 

63. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014564 

Efektivnější správa města Čáslav 
a zvýšení kvality jím 
poskytovaných veřejných služeb 

Město Čáslav 

64. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014567 

Integrované trendy v rozvoji 
města 

Město Boskovice 

65. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014575 

Choceň - efektivní veřejná 
správa 

Město Choceň 

66. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014602 

Město Štětí - efektivní veřejná 
správa 

Město Štětí 

67. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014628 

Moderní Meziměstí pro veřejnost Město Meziměstí 

68. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014674 

Pořízení dokumentů a nástrojů 
pro optimalizaci procesů ve 
městě Bílovec 

Město Bílovec 

69. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014667 

Nástroje strategického řízení a 
komunikace s veřejností v 
podmínkách města Jičín 

Město Jičín 

70. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014704 

Neurazy- rozvoj strategických 
dokumentů obce 

Obec Neurazy 
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71. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014776 

Efektivní veřejná správa města 
Jevišovice 

Město Jevišovice 

72. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014784 

Společnou cestou k rozvoji 
Podluží 

Region Podluží 

73. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014507 

Zefektivnění řízení rozvoje města 
Kutná Hora prostřednictvím 
strategického plánování 

Město Kutná Hora 

74. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014543 

Strategické a efektivní řízení v 
obcích DSO Tolštejn 

Tolštejn 

75. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014632 

Strategický Městský úřad ve 
Vsetíně 

Město Vsetín 

76. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014694 

Zvýšení kvality řízení města 
Lokte a jeho orgánů 

Město Loket 

77. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014448 

Chytrý venkov a regiony Sdružení místních samospráv České 
republiky 

78. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014495 

Efektivní veřejná správa v obcích 
Mikroregionu Hustopečsko 

Mikroregion Hustopečsko 

79. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014506 

Hrádek nad Nisou: EFEKTIVNĚ 
A STRATEGICKY! 

Město Hrádek nad Nisou 

80. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014535 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Sokoleč 

Obec Sokoleč 

81. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014544 

Strategický rozvoj obce Zeleneč Obec Zeleneč 

82. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014558 

Zpracování strategických 
dokumentů pro statutární město 
Opava a rozvoj nástrojů 
komunikace s veřejností 

Statutární město Opava 

83. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014587 

Efektivní veřejná správa - Chytrá 
řešení ve městě České 
Budějovice 

Statutární město České Budějovice 

84. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014600 

Zlepšení strategického řízení a 
komunikace mikroregionu 
Morkovsko 

Mikroregion Morkovsko 

85. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014744 

Posílení strategického řízení v 
městyse Jince 

Městys Jince 

86. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014294 

Hodonín komunikuje přívětivě Město Hodonín 

87. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014466 

Kvalitní úřad Kopřivnice Město Kopřivnice 

88. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014499 

Opatření pro efektivní rozvoj 
obce Přítluky 

Obec Přítluky 

89. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014531 

Modernizace veřejné správy 
města Sadská 

Město Sadská 

90. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014532 

Vysoké Mýto - Vzdělávání 
úředníků, strategické dokumenty 
a elektronická úřední deska 

Město Vysoké Mýto 

91. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014565 

Zlepšení komunikace s veřejností 
v obci Plavy 

Obec Plavy 

92. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014566 

Valašské Klobouky řídí a plánují 
efektivně 

Město Valašské Klobouky 

93. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014764 

Strategické plánování, 
vzdělávání a otevřená 
komunikace v mikroregionu Bílé 
Karpaty 

Mikroregion Bílé Karpaty 

94. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014774 

Moderní řízení obcí na 
Kouřimsku 

Svazek obcí mikroregionu Kouřimsko 
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95. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014501 

Nástroj komunikace s veřejností 
v obci Lukavice 

Obec Lukavice 

96. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014584 

Efektivní řízení obcí v DSO 
Novoborsko 

Svazek obcí Novoborska 

97. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014669 

Optimalizace veřejné správy ve 
městě Úštěk 

Město Úštěk 

98. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014714 

Optimalizace Řízení a Strategie 
města Benešov nad Ploučnicí 

Město Benešov nad Ploučnicí 

99. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014740 

Rozvoj města Ostravy Statutární město Ostrava 

100. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014552 

Lepší Orlová - město pro TEBE Město Orlová 

101. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014609 

Efektivní správa obcí sdružení 
obcí Rýmařovska v oblasti 
nakládání s odpady 

Sdružení obcí Rýmařovska 

102. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014626 

Zefektivnění strategického řízení 
obcí Mikroregionu Vizovicko 

Mikroregion Vizovicko 

103. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014650 

Velké Bílovice - zelenější město Město Velké Bílovice 

104. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014662 

Zvýšení kvality řízení obce 
Kamýk nad Vltavou a jeho 
orgánů 

Obec Kamýk nad Vltavou 

105. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014760 

Strategické řízení a rozvoj 
komunikace obcí Ostravice a Bílá 

Obec Ostravice 

106. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014765 

Strategické řízení a efektivní 
veřejná správa na Rožnovsku 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

107. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0012293 

Rakovník 092 Město Rakovník 

108. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014404 

Modernizace veřejné správy 
městyse Karlštejn 

Městys Karlštejn 

109. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014557 

Profesionalizace výkonu 
městského úřadu Horní Slavkov 

Město Horní Slavkov 

110. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014635 

Zvýšení profesionalizace řízení 
SOB a obcí SOB III 

Svazek obcí Blatenska 

111. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014637 

Mikroregion Valašské Klobucko 
efektivněji 

Sdružení obcí mikroregionu Valašské 
Klobucko 

112. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014640 

Region budoucnosti 4.0 Středočeský kraj 

113. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014785 

Moderní řízení obcí na Pečecku Dobrovolný svazek obcí Pečecký 
region 

114. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014528 

Optimalizace veřejné správy v 
městyse Plaňany 

Městys Plaňany 

115. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014542 

Strategie rozvoje lidského 
kapitálu a zaměstnanosti v 
Plzeňském kraji 

Plzeňský kraj 

116. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014603 

Strategické řízení a rozvoj 
komunikace města Milovice 

Město Milovice 

117. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014629 

Efektivní správa obce Staré 
Křečany 

Obec Staré Křečany 

118. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014321 

Zvýšení profesionality a 
strategického výkonu městského 
úřadu Sezemice 

Město Sezemice 

119. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014387 

Efektivní a přívětivý úřad obce 
Červená Voda 

Obec Červená Voda 

120. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014445 

Zlepšení komunikace s veřejností 
v městysi Cerhenice 

Městys Cerhenice 
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121. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014462 

Posílení strategického řízení a 
plánování města Postoloprty II. 
etapa 

Město Postoloprty 

122. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014672 

Přívětivý úřad města Česká Lípa Město Česká Lípa 

123. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014719 

Posílení strategického řízení v 
obci Razová 

Obec Razová 

124. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014403 

Moderní úřad Město Rýmařov 

125. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014446 

Strategické řízení spolupráce 
obcí Chomutovska se zapojením 
veřejnosti za využití moderních 
metod a nástrojů 

Dobrovolný svazek obcí 
Chomutovsko 

126. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014504 

Koncepční dokumenty města 
Hranice - veřejné osvětlení a 
dešťová voda 

Město Hranice 

127. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014510 

Strategický plán rozvoje města 
Humpolec 

Město Humpolec 

128. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014706 

Strategické dokumenty pro obec 
Vísky 

Obec Vísky 

129. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014763 

Vytvoření strategických 
dokumentů Dobrovolného svazku 
obcí mikroregionu Moštěnka 

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu 
Moštěnka 

130. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014596 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Braškov 

Obec Braškov 

131. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014680 

Posílení strategického řízení v 
obcích Mikroregionu Kostelecko 

Mikroregion Kostelecko 

132. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014729 

Strategické plánování a společné 
vzdělávání Sdružení obcí Čistá 
Jihlava 

Sdružení obcí Čistá Jihlava 

133. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014659 

Optimalizace veřejné správy - 
městys Zlonice 

Městys Zlonice 

134. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014701 

Nástroje komunikace s veřejností 
a tvorba strategických 
dokumentů pro členské obce MR 
Ivančicko 

Mikroregion Ivančicko 

135. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014770 

Posílení strategického řízení v 
obcích DSO Nová Lípa 

Nová Lípa 

136. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014787 

Strategicky řízený a přívětivý 
úřad Kroměříž 

Město Kroměříž 

137. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014710 

Zavedení strategického řízení 
pro rozvoj DSMOK 

Dobrovolný svazek měst a obcí 
Kraslicka 

138. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014511 

Strategické dokumenty města 
Chotěboř 

Město Chotěboř 

139. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014530 

Přívětivé Kostelní Hlavno Obec Kostelní Hlavno 

140. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014627 

Kvalitní a efektivní úřad města 
Letohrad 

Město Letohrad 

141. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014718 

Nastavení řízení a komunikace 
obce Bašť 

Obec Bašť 

142. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014727 

Obec Bojanovice - přívětivá obec Obec Bojanovice 

143. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014734 

Informovaný mikroregion Mikroregion Žermanické a Těrlické 
přehrady 

144. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014409 

Kvalitní úřad, spokojený občan Město Vimperk 
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145. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014465 

Šardice - Přívětivý a otevřený 
úřad 

Obec Šardice 

146. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014533 

Efektivní úřad prostřednictvím 
elektronizace procesů 

Statutární město Děčín 

147. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014598 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Líšnice 

Obec Líšnice 

148. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014705 

Efektivní veřejná správa města 
Městec Králové 

Město Městec Králové 

149. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014786 

Strategie Mikroregionu 
Luhačovské Zálesí 

Mikroregion Luhačovské Zálesí 

150. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014497 

Optimalizace veřejné správy ve 
městě Kostelec nad Černými lesy 

Město Kostelec nad Černými Lesy 

151. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014651 

Ráby - atraktivní místo pro 
moderní život 

Obec Ráby 

152. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014550 

Program rozvoje cestovního 
ruchu Jihomoravského kraje na 
období 2021 - 2027 

Jihomoravský kraj 

153. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014630 

Efektivní řízení a rozvoj 
komunikace města Šenov 

Město Šenov 

154. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014634 

Zvýšení kvality fungování a 
snížení administrativní zátěže 
Městského úřadu Chrast 

Město Chrast 

155. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014647 

Posílení strategického řízení a 
zdokonalení komunikace obcí 
DSO Šlapanicko s veřejností 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 

156. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014658 

Zvýšení kvality řízení obce 
Pnětluky a jejích orgánů 

Obec Pnětluky 

157. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014739 

Posílení strategického řízení 
Svazku obcí v regionu Krušných 
hor 

Svazek obcí v regionu Krušných hor 

158. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014390 

Lhenice - kvalitní úřad pro 
občany 

Městys Lhenice 

159. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014472 

Rozvoj komunikace a procesního 
řízení statutárního města Frýdku-
Místku 

Statutární město Frýdek-Místek 

160. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014482 

Profesionálně vstřícný Městský 
úřad Dačice 

Město Dačice 

161. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014426 

Strategie rozvoje 
MIKROREGIONU HUDLICKO 

Mikroregion Hudlicko 

162. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014450 

Efektivní a přívětivý úřad města 
Náchod 

MĚSTO NÁCHOD 

163. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014473 

Přívětivý úřad Hradec nad 
Moravicí - nástroje komunikace 

Město Hradec nad Moravicí 

164. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014518 

Tvorba pasportů, generelů pro 
strategické řízení obce Svojetice 

Obec Svojetice 

165. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014638 

Zvýšení efektivity Městského 
úřadu Lovosice prostřednictvím 
posílení strategického řízení 

Město Lovosice 

166. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014713 

Přívětivý a strategicky řízený 
MěÚ Albrechtice 

Město Albrechtice 

167. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014560 

Posílení strategického řízení v 
obcích Dobrovolného svazku 
obcí Bruntálsko 

Bruntálsko 

168. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014622 

Optimalizace veřejné správy v 
obci Pašinka 
 

Obec Pašinka 
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169. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014732 

MIKROREGION HODONÍNSKO 
- MIKROREGION OTEVŘENÝ 
VŠEM 

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný 
svazek obcí 

170. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014476 

Zlepšení komunikace s veřejností 
v obci Bělotín 

Obec Bělotín 

171. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014663 

Zvýšení kvality řízení města 
Vinaře a Vinice 

Obec Vinaře 

172. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014381 

Nový Malín 092 Obec Nový Malín 

173. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014467 

Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě a 
profesionalizace zaměstnanců - 
Kralupy nad Vltavou - 2. etapa 

Město Kralupy nad Vltavou 

174. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014582 

Bystřice - na dobré cestě Město Bystřice 

175. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014500 

Strategický plán 2021 Statutární město Jihlava 

176. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014503 

Efektivní veřejná správa 
Otrokovice 

Město Otrokovice 

177. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014512 

Tvorba pasportů pro strategické 
řízení města Poběžovice 

Město Poběžovice 

178. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014516 

Tvorba pasportů pro strategické 
řízení městyse Klenčí pod 
Čerchovem 

Městys Klenčí pod Čerchovem 

179. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014522 

Generel odvodnění města 
Roztoky 2019 

Město Roztoky 

180. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014625 

Zkvalitnění poskytování služeb, 
komunikace a strategického 
řízení města Hořovice 

Město Hořovice 

181. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014707 

SOVK - inteligentní region s 
otevřenými daty 

Svazek obcí Východní Krkonoše 

182. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014755 

Efektivní a přívětivý úřad Příbor Město Příbor 

183. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014438 

Efektivní veřejná správa v 
městysu České Heřmanice 

Městys České Heřmanice 

184. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014459 

Pasportizace a nástroje 
komunikace s veřejností pro 
obce Regionu Cezava 

Region Cezava 

185. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014601 

Sedlec = moderní, efektivní a 
otevřený občanům 

Obec Sedlec 

186. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014652 

Efektivní úřad Nové Hrady Město Nové Hrady 

187. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014768 

Strategické řízení - DSO 
Mariánskolázeňsko 

Mariánskolázeňsko 

188. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014688 

Efektivní komunikace obcí 
Albrechtice, Těrlicko, Horní 
Bludovice a Čeladná 

Obec Albrechtice 

189. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014041 

Pasportizace budov v majetku 
města Tišnov 

Město Tišnov 

190. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014486 

Ostrov - optimalizace postupů ve 
veřejné správě II 

Město Ostrov 

191. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014645 

Tvorba pasportů pro strategické 
řízení města Jistebnice 

Město Jistebnice 

192. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014576 

Přívětivá obec Mečeříž 
 
 

Obec Mečeříž 
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193. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014766 

Generel vodohospodářské 
infrastruktury v Lukách nad 
Jihlavou 

Městys Luka nad Jihlavou 

194. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014555 

Kompetentní úřad a strategické 
dokumenty město Litoměřice 

Město Litoměřice 

195. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014256 

Strategického plánu rozvoje 
území Dobrovolného svazku obcí 
na období 2022-2026 

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram 

196. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014442 

Efektivní POCIDLINSKO Dobrovolný svazek obcí 
POCIDLINSKO 

197. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014597 

Zefektivnění strategického řízení 
a plánování mikroregionu 
Chrudimsko 

Mikroregion Chrudimsko 

198. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014508 

Strategie řízení rozvoje 
Mikroregionu Strážnicko 

Mikroregion Strážnicko 

199. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014753 

ADAM -  Adaptace a mobilita ve 
východním cípku ČR 

Město Jablunkov 

200. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014778 

Troubky-Zdislavice - strategické 
dokumenty pro řízení obce 

Obec Troubky-Zdislavice 

201. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014783 

Věžky - strategické dokumenty 
pro řízení obce 

Obec Věžky 

202. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014569 

Zlepšení komunikace s veřejností 
v obci Kačlehy 

Obec Kačlehy 

203. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014671 

Efektivní veřejná správa obce 
Dolní Poustevna 

Město Dolní Poustevna 

204. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014736 

Optimalizace procesů a postupů 
ve veřejné správě města Sázava 

Město Sázava 

205. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014527 

Přívětivý a strategicky řízený 
MěÚ Velké Opatovice 

Město Velké Opatovice 

206. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014559 

Zlepšování komunikace 
strategických a projektových 
aktivit města s občany pomocí 
webového geoportálu 

Město Tábor 

207. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014675 

Strategické řízení a efektivní 
rozvoj Podhostýnského 
mikroregionu 

Podhostýnský mikroregion 

208. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014726 

Zvýšení kvality veřejné správy v 
obci Křižánky 

Obec Křižánky 

209. 

CZ.03.4.74/0.0/0.0
/18_092/0014769 

Generel municipálního 
managementu vodního 
hospodářství regionu Novopacko 
- Nová Paka, Stará Paka 

Novopacko 

 
 
U všech výše uvedených projektů byla důvodem nedoporučení k financování skutečnost,  
že tyto projekty uspěly ve věcném hodnocení, ale vzhledem k bodovému výsledku ve 
věcném hodnocení nebyly zařazeny do skupiny žádostí určených k projednání výběrovou 
komisí. Na projednávání byly zařazeny pouze projekty, které ve věcném hodnocení dosáhly 
vyššího bodového zisku. 
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VIII. Přílohy: 
 
 Prezenční listina / prezenční listiny 

 

 

 

 

 

 



 

  Strana: 116 z 116 

 

 


