
          

Zápis z online jednání Výběrové komise, konané dne 24. 3. 2021  

od 16,00 hod. a Zápis z per rollam hlasování VK uzavřeného dne 

29.3.2021 

 

Přítomni online jednání: 

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) 

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) 

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

Přítomno členů: 8 

 

Omluveni: 

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

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Olga Vilímková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich (předseda VK) 

 

Program online jednání: 

Společná část pro celou VK od 16.00h 



          

o Podněty pro VK z jednání Kontrolní komise 

o Školení Výběrové komise k Fichi 20 MAS-PRV 

o Věcné hodnocení 2 projektů 11. výzva Bezpečnost dopravy III. 

o Věcné hodnocení 1 projektu 12. Výzva Cyklodoprava II. 

Všichni přítomní členové byli obesláni s požadavkem o podpis Etického kodexu.  

 

1) Podněty pro VK z jednání Kontrolní komise 

F. Kopecký uvedl, že KK MAS 14.7.2020 provedla Kontrolu administrace Žádostí o dotaci 

podaných dotačních programů MAS-PRV včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu 

hodnocení, dodržování lhůt s tímto doporučením pro VK: 

Striktně dodržovat hodnocení podnikatelského plánu dle závazné hodnotící tabulky. V případě 

pochybností či nesrozumitelnosti se obrátit s dotazem na management. V případě zásadnějšího 

rozdílu v hodnocení u 3 hodnotitelů věnovat větší důraz na vzájemnou argumentaci a nalezení 

optimální shody respektující znění a závazný vzor hodnotící tabulky. 

Členové VK berou na vědomí připomínky KK a promítnou je do svého dalšího hodnocení 

v programu MAS-PRV. 

 

2) Školení Výběrové komise k Fichi 20 MAS-PRV 

F. Kopecký promítl Fichi 20, kde jsou podrobně definovány preferenční kritéria této Fiche. 

Manažer prošel jednotlivě každé kritérium, upřesnil ukázkové příklady toho, co mohou žadatelé 

do žádostí o dotaci napsat. Obzvláštní zřetel pak zaměřil na kritérium VH7, kde žadatelé popíší 

dle závazného vzoru svou dosavadní a budoucí aktivitu na poli kulturního a spolkového života 

s důrazem na práci s dětmi a mládeží. Výběrové komise pak dle hodnotící tabulky bude 

udělovat po 2 bodech za každou definovanou hodnotící otázku, kde ji hodnotitel vyhodnotí jako 

splněnou. Následně Kopecký řídil diskusi členů VK nad tímto kritériem. Členové VK tak byli 

proškoleni v hodnocení Fiche 20. 

 



          

Všichni proškolení členové VK budou obesláni emailem k doložení potvrzení o absolvování výše 

uvedeného školení. 

3) Věcné hodnocení 2 projektů 11. výzva Bezpečnost dopravy III.  

Registrační číslo 
projektu 

Datum 
podání 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0
015232 

5.10.20
20 Obec Bělotín 

Výstavba a rekonstrukce chodníků v 
Kunčicích II 

Bělotín 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0
015240 

5.10.20
20  

Obec 
Všechovice 

Bezpečnost dopravy - chodníky 
Všechovice 

Všechovice 

 

Střet zájmu vůči žadatelům v 11. výzvě MAS-IROP byl již zjišťován na základě per rollamm 

hlasování VK 22.12.2020 takto: 

 
Člen VK 

11. výzva MAS-IROP 
Bezpečnost dopravy III 

Ivan Fibich Cítí se být ve střetu zájmu 

Petr Březík Necítí se být ve střetu zájmu 

Marta Pavelková Necítí se být ve střetu zájmu 

Pavel Malovec Necítí se být ve střetu zájmu 

Radovan Mikuš Cítí se být ve střetu zájmu 

Miroslav Wildner Necítí se být ve střetu zájmu 

Karolina Berousková Necítí se být ve střetu zájmu 

Blanka Hlaváčková Necítí se být ve střetu zájmu 

 

Střet zájmu u nového člena VK E. Tomečka byl zjištěn dodatečně emailem dne 24.3.2021 před 

online jednáním VK takto: 

 
Člen VK 

11. výzva MAS-IROP 
Bezpečnost dopravy III 

12. výzva MAS-IROP 
Cyklodoprava II. 

 

Eduard Tomeček Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

 



          

F. Kopecký poté informoval v souhrnu o dosavadním průběhu 11. výzvy MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy III. 

 Vyhlášení výzvy 5.9.2020, ukončení příjmu žádostí 6.10.2020 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byly podány 2 žádosti 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 základě per rollam hlasování VK 22.12.2020 byly vytvořeny a schváleny Hodnotící 

komise 

Zdůvodnění změny člena hodnotící komise věcného hodnocení 11. Výzvy MAS–

IROP Bezpečnost dopravy III. 

Výběrová komise na základě per rollam jednání Výběrové komise MAS dne 22.12.2020 schválila v rámci 

11. Výzvy MAS–IROP Bezpečnost dopravy III. hodnotící komisi pro věcné hodnocení Žádostí o podporu, 

které projdou úspěšně kontrolou FNaP ve složení: Arnošt Hradil, Včelí království z. s. (Pavel Malovec), 

Karolína Berousková. 

Vzhledem k faktu, že dne 4.2.2021 byl jeden z členů této hodnotící komise, Arnošt Hradil, zvolen Valnou 

hromadou MAS za člena rozhodovacího orgánu Výbor MAS, zároveň tímto dnem ukončil členství ve 

Výběrové komisi MAS. Jelikož se tak stalo v prvních dnech procesu věcného hodnocení, rozhodl jsem 

jako předseda Výběrové komise o nahrazení tohoto člena hodnotící komise jiným členem výběrového 

orgánu MAS bez nutnosti vyvolávat nové hlasování celé Výběrové komise. Pověřil jsem management 

MAS oslovením členů Výběrové komise. Na základě jejich emailové odpovědi, jsem dne 8.2.2021 určil 

jako nové členy hodnotící komise tyto hodnotitele pro tyto projekty: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015232 Výstavba a rekonstrukce chodníků v Kunčicích II – nový člen 

hodnotící komise Blanka Hlaváčková 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015240  Bezpečnost dopravy - chodníky Všechovice – nový člen hodnotící 

komise Petr Březík. 

Sepsal dne 10.2.2021 Ivan Fibich, předseda Výběrové komise MAS 

 Hodnotící komise na předcházejícím samostatném online jednání 24. 3. 2021 

vypracovaly finální Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu v 11. výzvě 

MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. 



          

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

byla sestavena tabulka pořadí projektů. 

Poř
adí 

Registrační 
číslo 
projektu 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realiza
ce - 
obec 

Celkové 
způsobilé 
výdaje 

Požadova
ná dotace  

Věcné 
hodn
ocení 
– 
počet 
bodů 

statut 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.
0/16_038/001523
2 Obec 

Bělotín 

Výstavba a 
rekonstrukce 
chodníků v 
Kunčicích II 

Bělotín 

1 742 271 
Kč 

1 655 157 
Kč 

73 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

2. 
CZ.06.4.59/0.0/0.
0/16_038/001524
0 

Obec 
Všechov
ice 

Bezpečnost 
dopravy - 
chodníky 
Všechovice 

Všechov
ice 

1 742 271 
Kč 

1 655 157 
Kč 

50 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

 

4) Věcné hodnocení 1 projektu 12. Výzva Cyklodoprava II. 

Registrační číslo 
projektu 

Datum 
podání 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/001523
3 

5.10.202
0 

Obec 
Bělotín 

Cyklostezka Bělotín - 
Hranice 

Bělotín, 
Hranice 

 

Střet zájmu vůči žadatelům v 12. výzvě MAS-IROP byl již zjišťován na základě per rollamm 

hlasování VK 22.12.2020 takto: 

 
Člen VK 

12. výzva MAS-IROP 
Cyklodoprava II. 

 

Ivan Fibich Cítí se být ve střetu zájmu 

Petr Březík Necítí se být ve střetu zájmu 

Marta Pavelková Necítí se být ve střetu zájmu 

Pavel Malovec Necítí se být ve střetu zájmu 

Radovan Mikuš Necítí se být ve střetu zájmu 

Miroslav Wildner Necítí se být ve střetu zájmu 

Karolina Berousková Necítí se být ve střetu zájmu 



          

Blanka Hlaváčková Necítí se být ve střetu zájmu 

 

Střet zájmu u nového člena VK E. Tomečka byl zjištěn dodatečně emailem dne 24.3.2021 před 

online jednáním VK takto: 

 
Člen VK 

11. výzva MAS-IROP 
Bezpečnost dopravy III 

12. výzva MAS-IROP 
Cyklodoprava II. 

 

Eduard Tomeček Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

F. Kopecký poté informoval v souhrnu o dosavadním průběhu 12. výzvy MAS-IROP 

Cyklodoprava III. 

 Vyhlášení výzvy 31.8.2020, ukončení příjmu žádostí 6.10.2020 

 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 základě per rollam hlasování VK 22.12.2020 byly vytvořeny a schváleny Hodnotící 

komise 

 Hodnotící komise na předcházejícím samostatném online jednání 24. 3. 2021 

vypracovaly finální Kontrolní listy pro věcné hodnocení žádostí o podporu v 12. výzvě 

MAS-IROP Cyklodoprava II. 

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

byla sestavena tabulka pořadí projektů. 

 

Dne 25.3.2021 byli členové VK, kromě těch ve střetu zájmu, obeslání k per rollam hlasování 

tímto emailem: 

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 2 projektů 11. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.  

Na online jednání Hodnotících komisí 24.3.2021 byly vypracovány finální Kontrolní listy pro 

věcné hodnocení obou žádostí o podporu v 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. 

Následně byl vytvořen Seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře: 

Poř

adí 

Registrační 

číslo 

projektu 

Žadatel Název 

projektu 

Místo 

realizace 

- obec 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Požadovaná 

dotace  

Věcn

é 

hodn

ocení 

– 

počet 

bodů 

statut 

1. 
CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0015232 Obec 

Bělotín 

Výstavba a 

rekonstrukce 

chodníků v 

Kunčicích II 

Bělotín 

1 742 271 Kč 1 655 157 Kč 

73 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

2. 
CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0015240 Obec 

Všechovice 

Bezpečnost 

dopravy - 

chodníky 

Všechovice 

Všechov

ice 

1 742 271 Kč 1 655 157 Kč 

50 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/1/2021 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k výběru projektů pro získání 

podpory 2 žádosti o podporu na základě bodového hodnocení  pro 11. výzvu MAS-IROP 

Bezpečnost dopravy III. 

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

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

2) Věcné hodnocení 1 projektu 12. Výzva MAS-IROP Cyklodoprava II. 



          

Na online jednání Hodnotící komise 24.3.2021 byl vypracován finální Kontrolní list pro věcné 

hodnocení žádosti o podporu v 12. výzvě MAS-IROP Cyklodoprava II. Následně byl vytvořen 

Seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře: 

Poř

adí 

Registrač

ní číslo 

projektu 

Žadatel Název projektu Místo 

realizace 

- obec 

Celkové 

způsobilé 

výdaje (CZV) 

Požadovaná 

dotace  

Věcné 

hodno

cení – 

počet 

bodů 

statut 

1. CZ.06.4.59/

0.0/0.0/16_

038/001523

3 

Obec 

Bělotín 

Cyklostezka 

Bělotín - 

Hranice 

Bělotín, 

Hranice 
6 188 406 Kč 5 878 986 Kč 

75 podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/2/2021 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k výběru projektů pro získání 

podpory 1 žádost o podporu na základě bodového hodnocení  pro 12. výzvu MAS-IROP 

Cyklodoprava II. 

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

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení 

hlasování je do úterý 30. 3. 2021 do 12 hod. 

 

Dle Statutu VK MAS je rozhodnutí v rámci per rollam hlasování členů VK MAS přijato dnem, kdy 

je odesílateli (MAS) doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo 

nadpoloviční většiny všech členů VK MAS. 

 



          

Dne 29.3.2021 po odhlasování posledního člena VK, bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno 

s těmito výsledky: 

 

 

 

 

 



          

Výsledky per rollam hlasování VK 
29.3.2021 usnesení  usnesení  střet zájmu střet zájmu 

email doručen 
na MAS dne 

    UVKMAS/1/2021 UVKMAS/2/2021 11. výzva MAS-IROP 12. výzva MAS-IROP   

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

cítí se být ve střetu 
zájmju 

cítí se být ve střetu 
zájmju   

Malovec Pavel - Včelí království 
z.s.  (sektor S, 5-spolky) zdržel se zdržel se není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 25.03.2021 

Březík Petr – FO  (sektor S, 6-občané) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 29.03.2021 

Mikuš Radovan – FO  (sektor S, 6-občané)   pro 
cítí se být ve střetu 
zájmju není ve střetu zájmu 25.03.2021 

Pavelková Marta - Spolek 
Patriot  (sektor S, 5-spolky) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 25.03.2021 

Berousková Karolína (sektor S, 6-občané) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 29.03.2021 

Hlaváčková Blanka 
(sektor S, 3-podnikání 
v ostatních oblastech) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 26.03.2021 

Wildner Miroslav – FO  (sektor S, 6-občané) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 25.03.2021 

Tomeček Eduard-TJ Sokol Horní 
Újezd z.s. (sektor S, 5-spolky) pro pro není ve střetu zájmu není ve střetu zájmu 29.03.2021 

   6 členů PRO 7 členů PRO       

  1 člen ZDRŽEL SE 1 člen ZDRŽEL SE    



          

 

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 0 %, soukromý sektor 100 %). 

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). 

 

Výsledek hlasování: 

UVKMAS/1/2021 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k výběru projektů pro získání 

podpory 2 žádosti o podporu na základě bodového hodnocení  pro 11. výzvu MAS-IROP 

Bezpečnost dopravy III. 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 1) 

 

UVKMAS/2/2021 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k výběru projektů pro získání 

podpory 1 žádost o podporu na základě bodového hodnocení  pro 12. výzvu MAS-IROP 

Cyklodoprava II. 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 1) 

 

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

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová   

Ověřil: Ivan Fibich 


