
Název MAS MAS Hlučínsko z.s.

Číslo SCLLD CLLD_15_01_275

Číslo a název výzvy ŘO
VÝZVA Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD

Název výzvy MAS MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Cyklostezky

Číslo výzvy MAS 2

Alokace výzvy MAS 24 300 000 Kč

Přehled projektů podléhajících opravnému hodnocení:

Projekt č. Název projektu
Původní 
bodové 

hodnocení
Celkové způsobilé výdaje

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006862 Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov 56 5 118 429,00

Číslo a název kritéria k opravnému 
hodnocení

Původní hodnocení kritéria HaVK
Opravné bodové hodnocení 

kritéria

Č. 8 - Parkovací místa pro kola
V rámci projektu bude zřízeno jedno parkovací místo (7 stojanů pro 
kola) - žádost str. 51, studie proveditelnosti str. 21 a situační plán.

10

Celkový výsledek věcného hodnocení po 
provedení opravného hodnocení:

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 66

 Zápis z jednání Opravné hodnotící komise MAS

Čas jednání

5. března 2018

10:00 - 11:00 hodin

Datum jednání 

Obec Oldřišov
Žádost o podporu splnila podmínky věcného 

hodnocení

Původní počet bodů HaVK Opravné hodnocení kritéria

0
Součástí realizace projektu je zřízení 7 parkovacích míst 

(stojanů) pro kola - dohledatelné v žádosti str. 51 a ve studii 
proveditelnosti na str. 20 a 21.

Celkové bodové hodnocení projektu po opravném hodnocení

Místo jednání Kancelář MAS, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

Seznam účastníků hodnocení Dagmar Quisková, Petra Tomíčková, Hana Paverová

Název žadatele Původní výsledek věcného hodnocení



Projekt č. Název projektu
Původní 
bodové 

hodnocení
Celkové způsobilé výdaje

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006859
Stezka pro společný provoz chodců a cyklistů, Služovice - 

Vrbka
44 3 301 745,00

Číslo a název kritéria k opravnému 
hodnocení

Původní hodnocení kritéria HaVK
Opravné bodové hodnocení 

kritéria

Č. 8 - Parkovací místa pro kola
Součástí realizace projektu je zřízení 1 parkovacího místa pro kola 
(7 stojanů pro kola) - žádost str. 19, studie proveditelnosti str. 20 a 

situační plán.
10

Celkový výsledek věcného hodnocení po 
provedení opravného hodnocení:

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 54

Přílohy: prezenční listina

Přítomní členové OHK podpisem tohoto zápisu stvrzují uvedené opravné hodnocení.
Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové OHK k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Jméno a příjmení Podpis

Dagmar Quisková přítomna

Petra Tomíčková přítomna

Hana Paverová přítomna

Název žadatele Původní výsledek věcného hodnocení

Obec Služovice
Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného 

hodnocení

Původní počet bodů HaVK Opravné hodnocení kritéria

0
Součástí realizace projektu je zřízení 7 parkovacích míst 

(stojanů) pro kola - dohledatelné v žádosti str. 19 a ve studii 
proveditelnosti na str. 20.

Celkové bodové hodnocení projektu po opravném hodnocení


