
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 4. 3. 2020  

od 15,00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

Lesák Ladislav - Obec Býškovice (sektor V, 1-obec) 

Fibich Ivan - ZŠ a MŠ Bělotín (sektor V, 4-vzdělávání, sociální služby) 

Malovec Pavel - Včelí království z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Březík Petr – FO (sektor S, 6-občané) 

Mikuš Radovan – FO (sektor S, 6-občané) 

Hradil Arnošt - Hradil Arnošt (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Honová Marie - Statky Potštát a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Pavelková Marta - Spolek Patriot (sektor S, 5-spolky) 

Wildner Miroslav – FO (sektor S, 6-občané) 

Přítomno členů: 9 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Šárka Vránová Beránková, MAS Hranicko  

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Hana Gaďurková 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1. Proškolení VK  - Aktualizace minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD 

(verze 1.3), Směrnice MAS č. 1 - Interní postupy pro implementaci CLLD, Programový 

rámec MAS-IROP, preferenční kritéria věcného hodnocení IROP, OPZ, PRV, OP ŽP 

2. Rozdělení VK na 2 skupiny: 



          

 Jednání tříčlenné Hodnotící komise pro 8. výzvu MAS-IROP „Máme zelenou - máme 

šanci“ Hranická rozvojová s.r.o. (v samostatné místnosti, viz samostatný zápis) 

 Přidělení projektů a vytvoření hodnotících komisí pro věcné hodnocení: 

Výzva č. 5 MAS-PRV 

Výzva č. 1 MAS-OPŽP Realizace ÚSES 

Výzva č. 2 MAS-OPŽP Sídelní zeleň 

Výzva č. 7 MAS-OPZ Sociální podniky- neinvestiční podpora II. 

3. Společná část – Věcné hodnocení projektu pro 8. výzvu MAS-IROP „Máme zelenou - 

máme šanci“ Hranická rozvojová s.r.o. (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07 

4/0012471) 

4. Opětovné hodnocení 2 projektů – Výzva č.3 MAS-PRV Fiche 12 a Fiche 14 

 

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 9 z 9 členů, tudíž 

Výběrová komise MAS je usnášeníschopná. Všichni přítomní členové podepsali Etický kodex. 

 

1. Proškolení VK  - Aktualizace minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD 

(verze 1.3), Směrnice MAS č. 1 - Interní postupy pro implementaci CLLD, Programový 

rámec MAS-IROP 

F. Kopecký informoval o aktualizaci minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD 

(verze 1.3) platné od 1. 3. 2019, informoval o aktualizaci naší Směrnice MAS č. 1 - Interní 

postupy pro implementaci CLLD, která je nyní v konzultacích na ŘO. Hlavním obsahem 

aktualizace je upřesnění postupů věcného hodnocení vůči Minimálním požadavkům ŘO IROP, 

kdy do zavedené praxe je potřeba vnést prvky tzv. Varianty A, kdy věcné hodnocení zajišťuje 

tříčlenná hodnotící komise, která musí dodržovat zásadu zastoupení veřejného sektoru z max. 

50%. Jednání hodnotící komise musí probíhat samostatně, Výběrová komise v plénu pak 

rozhoduje o konečném pořadí projektů na základě výsledků hodnocení v jednotlivých 

hodnotících komisích. Nakonec F. Kopecký a Š. Vránová Beránková s členy Výběrové komise 

prošli podrobně všechny preferenční kritéria v MAS-PRV a kritéria věcného hodnocení v MAS-



          

OPZ a MAS-IROP u opakovaných výzev. Upozornili na odlišnosti a aktualizace kritérií od 

minulých výzev. Nakonec představili dopodrobna kritéria věcného hodnocení v programu MAS-

OPŽP, kde budou členové VK hodnotit poprvé. 

Před projednáním bodu 2 se 3 členové VK Ivan Fibich, Miroslav Wildner a Radovan Mikuš 

odebrali do jiné místnosti, kde proběhlo samostatné jednání Hodnotící komise k věcnému 

hodnocení projektu z 8. Výzvy MAS-IROP viz samostatný zápis. 

Počet přítomných pro další jednání 6 

2. Přidělení projektů a vytvoření hodnotících komisí pro věcné hodnocení: 

Výzva č. 5 MAS-PRV 

Dne 28. 2. 2020 byla uzavřena Výzva č. 5 MAS-PRV, která byla vyhlášena pro celkem 3 fiche F11, 

F12 a F14. Podáno bylo celkem 24 projektů (20 ve fichii F11, 2 ve fichii F12 a 2 ve fichii F14). 

Výběrová komise se dohodla na předběžném přidělení projektů, i když ještě nebyla provedena 

kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti tak, aby nebylo nutno kvůli rozdělení projektů 

svolávat další jednání. Tabulka se tedy pro provedení KFNaP může ještě změnit, pokud dojde ze 

strany MAS nebo žadatele k ukončení daministrace některé z Žádostí. 

Proběhl podpis Přílohy č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů a šetření ke střetu zájmů. Bylo 

zjištěno, že: 

- A. Hradil je ve střetu zájmu u celé fiche F11 (je žadatelem v této Fichi) 

- M. Honová je ve střetu zájmu u celé fiche F11 (je zaměstnankyní žadatele v této Fichi) a u 

projektu Ski klub Hranice, spolek ve fichi F14 (místo realizace Potštát) 

- R. Mikuš je ve střetu zájmu u projektu žadatele P. Sekanina (místo realizace Všechovice) 

- I. Fibich je ve střetu zájmu u projektu žadatele E. Kozák ve fichi F11 

 Dle dřívějších vyjádření členů Výběrové komise k jejich časové kapacitě pro hodnocení projektů a 

s ohledem na počet podaných ŽoD do této Výzvy předseda VK stanovil, že se do hodnocení projektů této 

Výzvy zapojí všichni členové Výběrové komise a počet hodnocených projektů bude rovnoměrně 

rozprostřen s ohledem na počet hodnocených projektů i v ostatních 3 dotačních programech. 

Následovalo rozřazení projektů hodnotitelům (viz tabulka), kdy bylo postupováno dle seznamu přijatých 

žádostí a byly respektovány preference typů projektů (zemědělství vs. nezemědělské podnikání) 

vyřčených některými hodnotiteli: 



          

 

 

 

 

 

Fiche žadatel název projektu  
místo 

realizace 
Březík 
Petr 

Hradil 
Arnošt 

Mikuš 
Radovan 

Lesák 
Ladislav 

Pavelková 
Marta 

Honová 
Marie 

Malovec 
Pavel 

Wildner 
Miroslav 

Fibich 
Ivan 

F11 
Ing. Radek 
Hradil 

Nákup neseného 
žacího stroje Provodovice     x   x   x     

F11 Jaroslav Tureček 
Pořízení zemědělské 
techniky Rakov     x   x   x     

F11 Hranicko a.s. 
Pořízení žacího 
stroje 

Střítež nad 
Ludinou     x   x   x     

F11 ČEMOS s.r.o. 
Setřásací stroj pro 
sklizeň ovoce Horní Těšice     x   x   x     

F11 
Marie 
Holčáková 

Nákup zemědělské 
techniky Jindřichov     x   x   x     

F11 Eduard Kozák 

Hala a zpevněná 
plocha - Eduard 
Kozák Lučice     x   x   x     

F11 
Ekofarma 
Jezernice s.r.o. 

Pořízení shrnovače - 
Ekofarma Jezernice Jezernice     x   x   x     

F11 
Statky Potštát, 
a.s. 

Modernizace 
zemědělského 
podniku Kyžlířov     x   x   x     

F11 
Ing. Lubomír 
Holčák 

Pořízení 
proplachového 
systému do dojírny Jindřichov     x   x   x     

F11 Hana Klvaňová 
Traktor - Hana 
Klvaňová Poruba     x   x   x     

F11 
Ekofarma 
Podhoří s.r.o. Pořízení obraceče Jezernice x       x     x   

F11 Lubomír Holčák Ustájení telat Jindřichov x       x     x   

F11 

Zemědělské 
družstvo 
Partutovice 

Nakladač - ZD 
Partutovice Partutovice x       x     x   

F11 Petr Voldán Plachtová hala Partutovice x       x     x   

F11 
LUHA 
zemědělská,a.s. Nákup pluhu Jindřichov x       x     x   

F11 Arnošt Hradil 
Bez střechy a lžíce to 
nejde Provodovice       x     x   x 

F11 Pavel Sekanina 

Výstavba ocelokůlny 
a rekonstrukce 
krytiny přístřešku Všechovice       x     x   x 

F11 Alois Ondroušek 

Rekonstrukce areálu 
pro chov masného 
skotu Malhotice       x     x   x 

F11 Petr Zdráhala 
Nákup diskového 
podmítače Paršovice       x     x   x 

F11 Jiří Čoček, DiS. 

Technologie senáže 
a rekonstrukce 
stávající jímky statku 

Střítež nad 
Ludinou       x     x   x 

F12 
Ekofarma 
Jezernice s.r.o. 

Pořízení automobilu 
- Ekofarma Jezernice Jezernice   x   x   x       

F12 iHranice.cz s.r.o. 
Pivovar Myšák - 
Technologie Hranice   x   x   x       

F14 

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Hranice 

Zkvalitnění 
ubytovacích služeb Hranice   x   x   x       

F14 
Ski klub Hranice, 
spolek 

Pojízdný pás pro děti 
i začátečníky - Ski 
areál Potštát Potštát   x   x       x   



          

UVKMAS/2/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje předběžné rozdělení projektů 5. výzvy MAS-PRV mezi jednotlivé 

hodnotitele.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

1. výzva MAS-OPŽP Realizace ÚSES 

Dne 31. 10. 2019 byla uzavřena 1. výzva MAS-OPŽP Realizace ÚSES. Podán byl celkem 1 projekt. 

Výběrová komise se dohodla na předběžném přidělení projektu, i když ještě nebyla ukončena 

kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti tak, aby nebylo nutno kvůli rozdělení projektů 

svolávat další jednání. Projekt bude zaslán externí hodnotitelce, která vypracuje odborný 

posudek jako podklad pro věcné hodnocení hodnotitelskou komisí MAS. 

Proběhl podpis Etického kodexu a šetření ke střetu zájmů. Střet zájmu byl zjištěn u R. Mikuše. 

Projekty byly přiděleny hodnotitelům A. Hradilovi, L. Lesákovi a M. Honové. 

žadatel název projektu  
místo 

realizace 
Březík 
Petr 

Hradil 
Arnošt 

Mikuš 
Radovan 

Lesák 
Ladislav 

Pavelková 
Marta 

Honová 
Marie 

Malovec 
Pavel 

Wildner 
Miroslav 

Fibich 
Ivan 

Obec 
Skalička 

ZALOŽENÍ LESNÍHO 
BIOCENTRA U 
BEČVY V K.Ú. 
SKALIČKA U 
HRANIC 

Skalička 

  x   x   x       

 

UVKMAS/3/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů Výzvy č. 1 MAS-OPŽP Realizace ÚSES mezi 

jednotlivé hodnotitele.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

2. výzva MAS-OPŽP Sídelní zeleň 

Dne 31. 10. 2019 byla uzavřena 2. výzva MAS-OPŽP Sídelní zeleň. Podány byly celkem 2 

projekty. Výběrová komise se dohodla na předběžném přidělení projektů, i když ještě nebyla 

ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti tak, aby nebylo nutno kvůli rozdělení 

projektů svolávat další jednání. Projekt bude zaslán externí hodnotitelce, která vypracuje 

odborný posudek jako podklad pro věcné hodnocení hodnotitelskou komisí MAS. 



          

Proběhl podpis Etického kodexu a šetření ke střetu zájmů. Střet zájmů byl identifikován u R. 

Mikuše. Projekty byly rozděleny hodnotitelům A. Hradilovi, L. Lesákovi a M. Honové. 

 

UVKMAS/4/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 2. výzvy MAS-OPŽP Sídelní zeleň mezi 

jednotlivé hodnotitele.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

7. výzva MAS Hranicko –OPZ – Sociální podniky – neinvestiční podpora II. 

Dne 31. 12. 2019 byla uzavřena 7. výzva MAS-OPZ Sociální podniky – neinvestiční podpora II. 

Podány byly celkem 2 projekty. Oba úspěšně prošly kontorlou formálních náležitostí a 

přijatelsnoti. V rámci věcného hodnocení byly projekty byly zaslány externímu hodnotiteli, který 

vypracoval odborný posudek jako podklad pro hodnocení hodnotící komisí.  

Proběhl podpis Etického kodexu a šetření ke střetu zájmů. Střet zájmů nebyl u nikoho 

identifikován. 

Projekty byly rozděleny mezi hodnotitele A. Hradila, R. Mikuše a I. Fibicha. 

žadatel název projektu  
místo 

realizace 
Březík 
Petr 

Hradil 
Arnošt 

Mikuš 
Radova

n 

Lesák 
Ladisla

v 

Pavelkov
á Marta 

Honov
á 

Marie 

Malove
c Pavel 

Wildner 
Mirosla

v 

Fibich 
Ivan 

Hranická 
rozvojová 
s.r.o. 

Máme 
zelenou Hranice   x x           x 

Sklenářstv
í Viol 
s.r.o. 

Sociální 
podnik 
Sklenářství 
Viol s.r.o. Hranice   x x           x 

 

 

žadatel název projektu  místo realizace 
Březík 
Petr 

Hradil 
Arnošt 

Mikuš 
Radovan 

Lesák 
Ladislav 

Pavelková 
Marta 

Honová 
Marie 

Malovec 
Pavel 

Wildner 
Miroslav 

Fibich 
Ivan 

Obec 
Všechovice 

DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ 
ZELENĚ NA 
VYBRANÝCH 
POZEMCÍCH OBCE 
VŠECHOVICE 

Všechovice 

  X   X   X       

Obec Horní 
Újezd 

REVITALIZACE 
VYBRANÝCH 
VEŘEJNÝCH PLOCH V 
INTRAVILÁNU OBCE 
HORNÍ ÚJEZD 

Horní 
Újezd 

  X   X  X       



          

UVKMAS/5/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 7. výzvy MAS-OPZ Sociální podniky – 

neinvestiční podpora II. mezi jednotlivé hodnotitele.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Před projednáním dalšího bodu programu se na jednání vrátili 3 člené VK z jednání hodnotitelské 

komise.  

Počet přítomných pro další jednání 9 

 

3. Věcné hodnocení projektu pro 8. výzvu MAS-IROP „Máme zelenou - máme šanci“ 

Hranická rozvojová s.r.o. (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07 

4/0012471) 

Proběhl podpis Etického kodexu. Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči 

žadateli v 8. výzvě MAS-IROP ve střetu zájmu? Nikdo nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 9, Přičemž takto složená hodnotící komise splňuje 

podmínku hlasovacích práv, kdy MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektů 

náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor. 

(Veřejný sektor 22,22 %, soukromý sektor 77,78 %). 

Š. Vránová Beránková poté poinformovala v souhrnu  o dosavadním průběhu 8. výzvy MAS-

IROP Sociální podniky – infrastruktura II 

 Vyhlášení výzvy 26. 8. 2019, ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2019 v 16h 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byla podána 1 žádost o dotaci. Seznam přijatých 

žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko.  

 Hodnocení projektů: u přijatých žádostí o dotaci včetně příloh MAS Hranicko provedlo 

administrativní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti;  

 Na jednání Výběrové komise 6. 2. 2020 byla vytvořena a schválena Hodnotící komise, 

která na samostatném jednání 4. 3. 2020 vypracovala finální Kontrolní list pro věcné 



          

hodnocení žádosti o podporu v opatření č. MAS-IROP 05, aktivita Sociální podniky – 

infrastruktura - projektu „Máme zelenou - máme šanci“ 

I. Fibich uvedl, že nyní projdeme  finální Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v 

opatření č. MAS-IROP 05, aktivita Sociální podniky – infrastruktura - projektu „Máme zelenou - 

máme šanci“.  

Proběhla diskuse nad kontrolním listem pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 

MAS-IROP 05, aktivita Sociální podniky – infrastruktura - projektu „Máme zelenou - máme 

šanci“.  

Počet udělených bodů byl akceptován celou Výběrovou komisí. Poté byl sestaven seznam 

žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře, seřazených sestupně podle počtu 

dosažených bodů a rozdělených na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného 

hodnocení. 

 

 

UVKMAS/6/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 1 žádost o podporu na 

základě bodového hodnocení  pro 8. výzvu MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 



          

4. Opětovné hodnocení 2 projektů – Výzva č.3 MAS-PRV Fiche 12 a Fiche 14 

Během fáze administrativní kontrol na SZIF bylo u 2 projektů identifikovány komplikace, které 

vyústily až v nutnost opětovného hodnocení a výběru projektů na MAS. 

F12 Zemědělské a potravinářské produkty 

U projektu žadatele Jakub Trčka došlo k významným změnám v aktivitách projektu. Žadatel 

původně plánoval v rámci projektu pořídit automobil N1 a sadu strojového vybavení na výrobu 

marmelád do plánované provozovny ve Slavíči, která měla být v budoucnu vybudována mimo 

tento projekt a do ní měly být umístěny podpořené stroje. Nejprve sám žadatel inicioval změnu 

v projektu, kdy kvůli zásadnímu prodloužení procesu získání stavebního povolení by nebyl 

schopen ve lhůtě vybudovat a zprovoznit provozovnu. Proto změnil specifikaci pořizovaného 

vybavení, které naplánoval pořídit pro stávající provozovnu v Hranicích. Zde je ovšem v nájemním 

vztahu a po upozornění managementu MAS na nutnost splnění podmínek pro nájemní vztahy 

(zajištění nájmu na dobu udržitelnosti projektu) žadatel reagoval změnou, kdy zcela z projektu 

vypustí nákup vybavení a ponechá jen nákup automobilu. Změnil název projektu a tato změna 

má významný dopad hned do 2 preferenčních kritérií.  

a) Nové pracovní místo 

Jednak bylo na pořízení vybavení zčásti navázáno nové pracovní místo, ke kterému se žadatel 

zavázal. Jelikož je nutno zachovat vazbu mezi předmětem projektu a novým pracovním místem, 

mohla by náplň práce směřovat výhradně k nakládce, závozu a vykládce produkce automobilem 

pořízeným z projektu. Žadatel na toto omezení kvůli budoucí praxi zareagoval žádostí o vypuštění 

závazku nového pracovního místa v projektu. Management MAS ověřil, že Žádost o dotaci 

žadatele Jakub Trčka získal dostatek bodů na to, aby mohla být žádost přehodnocena a i po 

odebrání 10 bodů měla nárok na zisk dotace. 

b) Kvalita podnikatelského plánu 

Změny v projektu měly rovněž dopady do podnikatelského plánu. Žadatel byl tedy vyzván k jeho 

přepracování a předložení k novému hodnocení. Aktualizovaný podnikatelský plán byl zaslán 3 

hodnotitelům dopředu k posouzení. 

 

3 hodnotitelé Žádosti o dotaci, přítomní členové Pavel Malovec, Ladislav Lesák a Marta Pavelková 

znovu posoudili aktualizovanou Žádosti o dotaci a shodli se, že v kritériu Nové pracovní místo 



          

nově udělí 0 bodů, v kritériu Kvalita podnikatelského plánu se shodli, že i přepracovaný plán 

splňuje podmínky pro udělení celkem 8 bodů viz samostatný hodnotící list kritéria. Hodnotitelé 

vytvořili a podepsali aktualizovaný hodnotící list, hodnocení Výběrové komise bylo přeneseno do 

foruláře žádosti o dotaci. Celkový počet bodů této žádosti tak klesl z 58 na 48 bodů. 

Na základě tohoto přebodování byla aktualizována tabulka s pořadím projektům ve Fichi 12 Výzvy 

č.3 MAS-PRV: 

FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty (min. počet bodů = 28) 

 Projekty vybrané k získání dotace:   

Ev. 
číslo 

Žadatel Název projektu 

Obec – 
místo 

realizace 
projektu 

Výsledný 
počet 
bodů 

Pořadí 
projektu 
dle počtu 

bodů 

Požadovaná 
výše dotace 

celkový 

rozpočet 

projektu 

2019-
184-003-
012-013 

Eduard Kozák 

Zlepšení 
hygienických a 
pracovních 
podmínek na 
provozovně 

Bělotín - 
Lučice 

60 1. 167 500 Kč 405 350 Kč 

2019-
184-003-
012-011 

Oldřich 
Kubeša 

Pořízení 
automobilu 

Malhotice 54 3. 2. 350 000 Kč 
847 000 Kč 

2019-
184-003-
012-015 

Jakub Trčka 

Vybavení 
provozovny pro 
výrobu domácích 
marmelád 
v  Hranicích 
Zajištění dopravy 
pro výrobnu 
marmelád 

Hranice - 
Slavíč 

58 48 2. 3. 
373 800 Kč 
250 000 Kč 

937 266 Kč 
644 754 Kč 

2019-
184-003-
012-003 

David 
Polišenský 

Nákup stroje na 
výrobu zmrzliny 

Hranice 34 4. 123 750 Kč 275 000 Kč 

2019-
184-003-
012-022 

VÁHALA a 
spol. s r.o. 
výroba a 
prodej 
masných a 
lahůdkářských 
výrobků 

Mobilní podniková 
prodejna firmy 
VÁHALA  a spol. 
s.r.o., Hustopeče 
nad Bečvou 

Hustopeče 
nad Bečvou 

29 5. 874 500 Kč 
3 630 000 

Kč 

  

 

CELKEM 
1 889 550 Kč 
1 765 750 Kč 

6 094 616 

Kč 5 802 

104 Kč 

   Původní alokace Výzvy č.3 F12 2 236 415 Kč  

K podpoře doporučeny všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným 

hodnocením. 

 



          

F14 Podnikání v cestovním ruchu 

V listopadu 2019 byla MAS informována, že koordinátor destinačního managementu regionu 

Hranicko Hranická rozvojová agentura bude v následujících měsících postupně utlumovat svou 

činnost až k postupné likvidaci organizace a zajištěním destinačního managementu v regionu 

aktuálně není nikdo pověřen. MAS Hranicko tak musela změnit obsah preferenčního kritéria ve 

Fichi 14 „Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko“ schváleno 

Valnou hromadou dne 6.2.2020. MAS Hranicko předložila schválené aktualizované znění 3 

žadatelům pro celkem 4 jejich projekty, které se k plnění kritéria zavázaly, a vyzvala žadatele k 

písemnému souhlasu s aktualizovaným zněním a doložením aktualizované přílohy Žádosti o 

dotaci, v níž žadatelé popisují jak dané kritérium plní a budou plnit po dobu vázanosti projektu 

na účel. Žadatel Ski klub Hranice, spolek tak učinil obratem v rámci probíhající kontroly Žádosti o 

dotaci na SZIF. Ostatní 3 projekty budou přehodnoceny na příštím jednání VK. 

Management tento aktualizovaný podklad zaslal 3 původním hodnotitelům Žádosti o dotaci 

Radovanu Mikušovi, Ivanu Fibichovi a Miroslavu Wildnerovi. Hodnotitelé se shodli, že žadatel i 

nadále splňuje 4 pododrážky z celkových sedmi, což ztvrdili podpisem aktualizovaného 

hodnotícího listu kritéria Spolupráce s destinačním managementem (viz samostatná příloha) a 

doporučili, aby počet bodů za toto kritérium zůstal zachován. Toto doporučení přijala celá 

Výběrová komise a rozhodla, že u projektu žadatele Ski klub nedochází ke změně udělených bodů 

a tento zůstává zachován v původní výši. Na základě tohoto přebodování byla aktualizována 

tabulka s pořadím projektům ve Fichi 12 Výzvy č.3 MAS-PRV: 

FICHE 14 Podnikání v cestovním ruchu (min. počet bodů = 116) 

Projekty vybrané k získání dotace: 

Ev. číslo Žadatel Název projektu 

Obec – 
místo 

realizace 
projektu 

Výsledný 
počet bodů 

Pořadí 
projektu 
dle počtu 

bodů 

Požadovaná výše 
dotace 

celkový 

rozpočet 

projektu 

02/2018/017 

Ski klub 

Hranice, 

spolek 

Další modernizace 

lyžařského areálu na 

Potštátě 

Potštát 125 1. 220 522 Kč 490 050 Kč 

  
 CELKEM 220 522 Kč 490 050  

   Původní alokace Výzvy č.2 F14 752 781 Kč  

K podpoře vybrány všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným 

hodnocením. 



          

UVKMAS/7/2020 

a) Výběrová komise MAS schvaluje změnu počtu udělených bodů žádosti o dotaci ve Fichi 

12, žadatel Jakub Trčka „Zajištění dopravy pro výrobnu marmelád“ 

b) Výběrová komise MAS schvaluje aktualizované pořadí projektů a doporučuje k podpoře 

všechny předložené Žádosti o dotaci na základě bodového hodnocení ve Fichi 12, Výzva 

č.3 MAS-PRV.  

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

  

UVKMAS/8/2020 

a) Výběrová komise MAS potvrzuje původně udělený počet udělených bodů žádosti o dotaci 

ve Fichi 14, žadatel Ski klub Hranice, spolek „Další modernizace lyžařského areálu na 

Potštátě“ 

b) Výběrová komise MAS schvaluje nezměněné pořadí projektů a doporučuje k podpoře 

všechny předložené Žádosti o dotaci na základě bodového hodnocení ve Fichi 14, Výzva 

č.3 MAS-PRV.   

 (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

Zapsala: Hana Gaďurková    

Ověřil: Ivan Fibich 


