
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 21. 9. 2020  

od 17,00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

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) 

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

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

Hlaváčková Blanka – Hlaváčková Blanka (sektor S, 3-podnikání v ostatních oblastech) 

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

Přítomno členů: 8 

 

Omluveni: 

Berousková Karolina – Berousková Karolina (sektor S, 6-občané) 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Šárka Vránová Beránková, MAS Hranicko  

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

Společná část pro celou VK od 17h 

Věcné hodnocení projektů MAS-IROP: 

o MAS-IROP 10. výzva Infrastruktura ZŠ II 



          

o MAS-IROP 7. výzva Bezpečnost dopravy II  

o MAS-IROP 9. výzva Sociální bydlení 

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 8 z 9 členů, tudíž 

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

 

1) Věcné hodnocení projektů MAS-IROP 10. výzva Infrastruktura ZŠ II 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 10. výzvě MAS-IROP 

ve střetu zájmu? Vystoupili R. Mikuš a P. Malovec, kteří se cítí být ve střetu zájmu. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Přičemž takto složená VK splňuje podmínku 

hlasovacích práv, kdy MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo 

nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem.  

(Veřejný sektor 12,5 %, soukromý sektor 87,5 %). 

Pozn: Dle Min. pož. ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.4. - O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje VK 

MAS. MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům 

orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem. Členové VK MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně 

zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu 

zájmů IP). 

F. Kopecký poté informoval v souhrnu o dosavadním průběhu 10. výzvy MAS-IROP 

Infrastruktura ZŠ II 

 Vyhlášení výzvy 13.1.2020, ukončení příjmu žádostí 3.3.2020 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy bylo podáno 7 žádostí 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 3. 9. 2020 byly vytvořeny a schváleny Hodnotící komise, 

která na předcházejícím samostatném jednání 21. 9. 2020 vypracovaly finální Kontrolní 

listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu v 10. výzvě Infrastruktura ZŠ II 

Fibich požádal zástupce obou komisí, aby přednesli výsledné bodování projektů. Následně byla 

sestavena tabulka pořadí projektů. Projekty na 5. až 7. místě mají shodný počet bodů.  

 



          

Dle platných Interních postupů MAS-IROP v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas 

podání s preferencí dříve podaných Žádostí. 

Členové VK výsledky z hodnotících komisí akceptovali a tím akceptovali i počet udělených bodů 

u všech hodnocených projektů.  

 

Poté byl sestaven seznam žádostí doporučených k podpoře, seřazených sestupně podle počtu 

dosažených bodů a dodatečného rozřazení do pořadí. 

 

10. Výzva Infrastruktura základních škol II. 

 

 

 

Pořa

dí  

Registrační 

číslo projektu 
Žadatel Název projektu Místo 

realizace - 

obec 

Rozpočet 

projektu 

v Kč (CZV) 

Požadova

ná dotace 

v Kč 

Věcné 

hodnocení 

– počet 

bodů 

statut 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013604 
ZŠ a MŠ Hranice, 

Šromotovo 

Robotická laboratoř Hranice 1 585 793 1 506 503 90 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

2. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013524 
ZŠ a MŠ Střítež 

nad Ludinou 

Obnova počítačové učebny v ZŠ 

Střítež nad Ludinou 

Střítež n.L. 847 458 805 085 85 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

3. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013595 
Obec Všechovice Modernizace učebny informatiky a 

digitálních technologií 

Všechovice 1 934 758 1 838 020 80 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

4. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013605 
ZŠ a MŠ 

Partutovice 

Inovace počítačové učebny v ZŠ 

Partutovice 

Partutovice 415 000 394 250 75 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

5.* 

 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013349 

Podáno 24.1.2020 

Město Potštát ZŠ Potštát - environmentální 

učebna Potštát 3 000 000 2 850 000 

60 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

6.* 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013603 

Podáno 2.3.2020 

ZŠ a MŠ Ústí Příroda - náš učitel a přítel - učebna 

digitálních technologií a přírodních 

věd 

Ústí 670 703 637 168 

60 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

7.* 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_075/0013608 

Podáno 2.3.2020 

Městys Hustopeče 

nad Bečvou 

Modernizace učeben informatiky, 

polytechnického vzdělávání a 

jazykové laboratoře 

Hustopeče 

n. B. 
3 000 000  2 850 000 

60 podmínky věcného 

hodnocení splněny 

 

 

10. Výzva MAS-IROP 

Počet přijatých žádostí  7 

Počet Žádostí doporučených k získání podpory 6 

Součet celkových způsobilých výdajů podaných projektů 11 453 712 Kč 

Součet celkových způsobilých výdajů projektů doporučených k podpoře 8 453 712 Kč 

alokace 10. Výzvy  9 059 166 Kč 

nepřidělená alokace  605 454 Kč 



          

Vzhledem k vysoké kvalitě projektů a dle aktuální alokace 10. výzvy Výběrová komise MAS 

doporučuje Výboru MAS výběr 6 projektů dle pořadí a nabídku 7. žadateli stát se náhradním 

projektem s následnou úpravou projektu vedoucí k vyčerpání zbylé alokace v objemu 605 454 

Kč. 

UVKMAS/16/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 6 žádostí o podporu 

na základě bodového hodnocení  pro 10. výzvu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) 

 

2) Věcné hodnocení projektů MAS-IROP 7. výzva Bezpečnost dopravy II  

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 7. výzvě MAS-IROP ve 

střetu zájmu? R. Mikuš a I. Fibich se cítí být ve střetu zájmu. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Přičemž takto složená VK splňuje podmínku 

hlasovacích práv, kdy MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo 

nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem.  

(Veřejný sektor 12,5 %, soukromý sektor 87,5 %). 

Pozn: Dle Min. pož. ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.4. - O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje VK 

MAS. MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům 

orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem. Členové VK MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně 

zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu 

zájmů IP). 

F. Kopecký poté poinformovala v souhrnu  o dosavadním průběhu 7. výzvy MAS-IROP 

Bezpečnost dopravy II 

 Vyhlášení výzvy 12.12.2019, ukončení příjmu žádostí 4.2.2020 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy bylo podáno 2 žádostí 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; v rámci této kontroly byla 

ukončena administrace žádosti obce Všechovice  a to po opakovaném nedoplnění 

Žádosti ve stanovenou lhůtu. Do fáze věcného hodnocení tak postoupila pouze Žádost 

obce Bělotín. 



          

 Na jednání Výběrové komise 3. 9. 2020 byla vytvořena a schválena Hodnotící komise, 

která na samostatném jednání 21. 9. 2020 vypracovala finální Kontrolní list pro věcné 

hodnocení žádosti o podporu v 7. výzvě Bezpečnost dopravy II 

Fibich uvedl, že nyní probereme finální Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu v 

7. výzvě Bezpečnost dopravy II 

 

Počet udělených bodů byl akceptován celou Výběrovou komisí.  

 

Poté byl sestaven seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře, seřazených 

sestupně podle počtu dosažených bodů. 

 

UVKMAS/17/2020 

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

základě bodového hodnocení  pro 7. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy II 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) 

 

3) Věcné hodnocení projektů MAS-IROP 9. výzva Sociální bydlení  

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 9. výzvě MAS-IROP ve 

střetu zájmu? I. Fibich a K. Berousková se cítí být ve střetu zájmu. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Přičemž takto složená VK splňuje podmínku 

hlasovacích práv, kdy MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo 

nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem.  

(Veřejný sektor 12,5 %, soukromý sektor 87,5 %). 

Pozn: Dle Min. pož. ŘO IROP k implementaci CLLD verze 1.4. - O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje VK 

MAS. MAS zajistí, aby při hlasování o věcném hodnocení projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům 

orgánů), kteří nejsou veřejným sektorem. Členové VK MAS, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně 

Pořadí Registrační 

číslo projektu 
Žadatel Název projektu Místo 

realizace - 

obec 

Rozpočet 

projektu 

(CZV) 

Požadovaná 

dotace  

Věcné 

hodnocení – 

počet bodů 

statut 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_038/0013453 

Obec Bělotín 

Výstavba a rekonstrukce 

chodníků a autobusového 

zálivu v Bělotíně-Kunčicích 

Bělotín 

 

1 999 998 Kč 

 

1 899 998 Kč 
70 

podmínky věcného 

hodnocení splněny 

 



          
zúčastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (podle kapitoly Opatření proti střetu 

zájmů IP). 

 

Š. Vránová poté informovala v souhrnu o dosavadním průběhu 9. výzvy MAS-IROP Sociální 

bydlení 

 Vyhlášení výzvy 1.6.2020, ukončení příjmu žádostí 31.7.2020 

 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 3. 9. 2020 byly vytvořeny a schváleny Hodnotící komise, 

která na samostatném jednání 21. 9. 2020 vypracovaly finální Kontrolní listy pro věcné 

hodnocení žádostí o podporu v 9. výzvě Sociální bydlení 

Fibich uvedl, že nyní zkontrolujeme finální Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o 

podporu v 9. výzvě MAS-IROP Sociální bydlení. 

 

Proběhla diskuse nad kontrolním listem pro věcné hodnocení žádosti o podporu v 9. výzvě 

Sociální bydlení projektu: Sociální byty na čísle 185 v Bělotíně, žadatele obec Bělotín. 

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. 

 

 

 

 

 

 



          
Registračn
í číslo 
projektu 

Datu
m 
podá
ní 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realizace - 
obec 

Rozpočet 
projektu 

Požadovaná dotace  Počet 
bodů 

Věcné 
hodnocení 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/18_
107/00148
26 

31.7.2
020 

Obec 
Bělotín 

Sociální byty na 
čísle 185 v 
Bělotíně 

Bělotín 

5 798 000 Kč 3 380 329Kč 32 Splnil 
podmínky VH 

 

UVKMAS/18/2020 

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

základě bodového hodnocení  pro 9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová   

Ověřil: Ivan Fibich 


