
 

Zápis z hlasování Výběrové komise MAS  

formou  „per rollam“ ze dne 7.5. 2020 

 

Dne 5.5. 2020 byl členům Výběrové komise MAS Hranicko zaslán email: 

Vážení členové Výběrové komise MAS,  

na základě rozhodnutí předsedy Výběrové komise MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam 

v následujících 2 bodech: 

 

1) Věcné hodnocení projektů v dotačním programu OP ŽP:  Výzva č. 1 MAS-

OPŽP Realizace ÚSES 

 ZALOŽENÍ LESNÍHO BIOCENTRA U BEČVY V K.Ú. SKALIČKA U HRANIC (CZ.05.4.27/0. 

0/0.0/18_127 /0010932) – žadatel Obec Skalička 

Důvodová zpráva: 

Dosavadní průběh 1. výzvy MAS OPŽP Realizace ÚSES 

 Vyhlášení výzvy 15.3.2019, ukončení příjmu žádostí 31.10.2019 

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

žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko zde 

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

administrativní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti; ve které projekt vyhověl 

 dne 4.3.2020 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 4.3.2020 proběhlo přidělení projektů k věcnému hodnocení 

hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 K projektové žádosti byl zpracován odborný posudek Ing. Martinou Haluzíkovou 

Na jednání VK 4.3.2020 byla vytvořena a schválena Hodnotící komise, která na základě per rollam 

jednání, které bylo ukončeno dne 28.4.2020 (01-Zápis Hod.komise OPŽP 1.výzva) vypracovala 

finální Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu viz. příloha 02-Kon.list OPŽP 1. výzva 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1587386069_USES-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c1-OPZP_ktx6b8nxo6.pdf


 

Byl sestaven seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře (viz. příloha 03-Seznam 

dopo a nedopo 1.výzva OPŽP) seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů a rozdělených na 

projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. 

 

Všichni přítomní členové Výběrové komise si pročetli Etický kodex OP ŽP pro jednání Výběrové 

komise dne 5.5.2020 (viz. podklad 04- OP ŽP - Etický kodex MAS-VK). 

Je nutné zjistit, zda se někdo ze členů VK cítí být vůči žadateli v 1. Výzvě dotačního programu MAS-

OP ŽP- Realizace ÚSES ve střetu zájmů, v takovém případě nebude hlasovat. Proto prosím 

odpovězte na tento email! 

1) CÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 1. výzvě MAS-OPŽP ve střetu zájmu 

2) NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 1. výzvě MAS-OPŽP ve střetu zájmu 

 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/10/2020 

a) Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů Výzva č. 1 MAS-OPŽP Realizace ÚSES a 

doporučuje k podpoře projekt ZALOŽENÍ LESNÍHO BIOCENTRA U BEČVY V K.Ú. SKALIČKA U 

HRANIC (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_127 /0010932) – žadatel Obec Skalička 

 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE, popřípadě připojte svůj 

názor/úhel pohledu k jednotlivým projektům.  

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

 

2) Věcné hodnocení projektů v dotačním programu OP ŽP:  Výzva č. 2 MAS-

OPŽP Sídelní zeleň 

 REVITALIZACE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PLOCH V INTRAVILÁNU OBCE HORNÍ ÚJEZD 

(CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010924) – žadatel Obec Horní Újezd 



 

 DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VYBRANÝCH POZEMCÍCH OBCE VŠECHOVICE 

(CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010925) – žadatel Obec Všechovice 

 

Důvodová zpráva: 

Dosavadní průběh 2. výzvy MAS OPŽP Sídelní zeleň 

 Vyhlášení výzvy 15.3.2019, ukončení příjmu žádostí 31.10.2019 

  Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byly podány 2 žádosti o dotaci. Seznam přijatých 

žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko zde 

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

administrativní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti; ve které oba projekty 

vyhověly 

 dne 4.3.2020 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 4.3.2020 proběhlo přidělení projektů k věcnému hodnocení 

hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 K projektové žádosti byl zpracován odborný posudek Ing. Martinou Haluzíkovou 

Na jednání VK 4.3.2020 byla vytvořena a schválena Hodnotící komise, která na základě per rollam 

jednání, které bylo ukončeno dne 28.4.2020 (05-Zápis Hod.komise OPŽP 2.výzva) vypracovala 

finální Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu viz. příloha 06-Kon.listy OPŽP 2. 

výzva. 

Nakonec byl sestaven seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře (viz. příloha 07- 

Seznam dopo a nedopo 2.výzva OPŽP , seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů a 

rozdělených na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. 

 

Všichni přítomní členové Výběrové komise si pročetli Etický kodex OP ŽP pro jednání Výběrové 

komise dne 5.5.2020 (viz. podklad 04- OP ŽP - Etický kodex MAS-VK). 

https://www.regionhranicko.cz/docs/1587386163_SZ-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c2-OPZP_643hgez8bo.pdf


 

Je nutné zjistit, zda se někdo ze členů VK cítí být vůči žadateli v 2. Výzvě dotačního programu MAS-

OP ŽP- Sídelní zeleň cítí být ve střetu zájmů, v takovém případě nebude hlasovat. Proto prosím 

odpovězte na tento email! 

3) CÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 2. výzvě MAS-OPŽP ve střetu zájmu 

4) NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 2. výzvě MAS-OPŽP ve střetu zájmu 

 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/11/2020 

a) Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů Výzva č. 2 MAS-OPŽP Sídelní zeleň a 

doporučuje k podpoře projekt REVITALIZACE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PLOCH V 

INTRAVILÁNU OBCE HORNÍ ÚJEZD (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010924) – žadatel Obec 

Horní Újezd a projekt DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VYBRANÝCH POZEMCÍCH OBCE 

VŠECHOVICE (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010925) – žadatel Obec Všechovice 

 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE, popřípadě připojte svůj 

názor/úhel pohledu k jednotlivým projektům.  

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

 

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování 

je do čtvrtku 7.5. 2020 do 12 hod. 

Veškeré dotazy ohledně výzev MAS-OP ŽP prosím směřujte na Šárku Vránovou Beránkovou. 

Dotazy ohledně střetu zájmu a způsobu hlasování prosím směřujte na Žanetu Rosovu.  

 

Dne 7.5.2020 po 12 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno. 

 



 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, 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. 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích 
práv - Relativní 

vyjádření 

Veřejný 2 22,22% 2 25,00% 

Soukromý - neziskový 6 66,67% 5 62,50% 

Soukromý - podnikatelský 1 11,11% 1 12,50% 

Celkem 
 

9  8  



 

 

Střet zájmu: Radovan Mikuš se cítí být vůči žadateli/ům v 1 a 2. výzvě MAS-OPŽP ve střetu zájmu. 

 

 

Výsledky per rollam 
hlasování VK 7.5.2020 usnesení  usnesení  

střet 
zájmu 

střet 
zájmu 

email 
doručen 
na MAS 

dne 

    UVKMAS/10/2020 UVKMAS/11/2020 

1. výzva 
MAS-
OPZ 

2. výzva 
MAS-
OPZ   

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

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 05.05.2020 

Fibich Ivan - ZŠ 
a MŠ Bělotín  

(sektor V, 4-
vzdělávání, sociální 
služby) PRO PRO 

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 05.05.2020 

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

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 05.05.2020 

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

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 07.05.2020 

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

cítí se 
být ve 
střetu 
zájmju 

cítí se 
být ve 
střetu 
zájmju 07.05.2020 

Hradil Arnošt - 
Hradil Arnošt  

(sektor S, 2-
zemědělství, 
lesnictví, 
potravinářství) PRO PRO 

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 07.05.2020 

Honová Marie 
- Statky 
Potštát a.s.  

(sektor S, 2-
zemědělství, 
lesnictví, 
potravinářství) PRO PRO 

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 05.05.2020 

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

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 07.05.2020 

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

není ve 
střetu 
zájmu 

není ve 
střetu 
zájmu 05.05.2020 

  8 členů PRO 8 členů PRO       



 

 

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů VK k tomuto hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

UVKMAS/10/2020 

a) Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů Výzva č. 1 MAS-OPŽP Realizace ÚSES a 

doporučuje k podpoře projekt ZALOŽENÍ LESNÍHO BIOCENTRA U BEČVY V K.Ú. SKALIČKA U 

HRANIC (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_127 /0010932) – žadatel Obec Skalička 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

UVKMAS/11/2020 

a) Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů Výzva č. 2 MAS-OPŽP Sídelní zeleň a 

doporučuje k podpoře projekt REVITALIZACE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PLOCH V 

INTRAVILÁNU OBCE HORNÍ ÚJEZD (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010924) – žadatel Obec 

Horní Újezd a projekt DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VYBRANÝCH POZEMCÍCH OBCE 

VŠECHOVICE (CZ.05.4.27/0. 0/0.0/18_128 /0010925) – žadatel Obec Všechovice 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová                   Ověřil: Ivan Fibich 

          Předseda Výběrové komise MAS 


