
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 24. 2. 2022  

od 15,30 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) 

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

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

Horník Roman - Hranicko a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Přítomno členů: 6 

 

Omluveni: 

Tomeček Eduard-TJ Sokol Horní Újezd, z.s. (sektor S, 5-spolky) 

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

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

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Olga Vilímková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1. Školení Výběrové komise - preferenční kritéria MAS-PRV  

2. Věcné hodnocení Žádostí o podporu 13. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. 

 



          

1) Školení Výběrové komise - preferenční kritéria MAS-PRV  

Členové VK byli vedoucím manažerem Kopeckým seznámeni se schválenými preferenčními 

kritérii Fiche 20 oblast A) Veřejná prostranství, která je aktuálně vyhlášena v rámci Výzvy č.8 

MAS-PRV. Podané žádosti budou členové VK hodnotit během dubna 2022. Kopecký 

představil základní definice kritérií stejně jako příklady jejich popisu v žádostech, speciálně 

se detailně zabýval kritérii pestrost pořizovaného mobiliáře nebo vzdálenost od budov 

občanské vybavenosti. Odpověděl také na dotazy členů VK. Po proškolení jsou tak členové 

VK připraveni objektivně a kvalitně hodnotit podané projekty ve Výzvě č.8 MAS-PRV. 

 

2) Věcné hodnocení Žádostí o podporu 13. výzva MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy IV. 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadateli ve 13. výzvě MAS-IROP ve 

střetu zájmu? Nikdo s přítomných nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 6, 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 17 %, soukromý sektor 83 %). 

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 13. výzvy MAS-IROP Bezpečnost 

dopravy IV. 

• Vyhlášení výzvy 14.10.2021, ukončení příjmu žádostí 15.11.2021 

• 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 rozhodnutí předsedy VK byli určeni a osloveni 3 členové VK pro vytvoření 

hodnotící komise, všichni oslovení s nominací souhlasili a deklarovali, že nejsou vůči 

hodnocenému projektu ve střetu zájmů. Vytvořená Hodnotící komise obdržela 

26.1.2022 podklady k hodnocení, následně se sešla na samostatném jednání 11. 2. 2022, 

kde členové vypracovali finální Kontrolní list věcného hodnocení žádostí o podporu 

ve 13. výzvě Bezpečnost dopravy IV. 

Fibich požádal zástupce Hodnotící komise, aby přednesli výsledné bodování projektu. Následně 

byla sestavena tabulka pořadí projektů.  

 

Dle platných Interních postupů MAS-IROP v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas podání s preferencí dříve 

podaných Žádostí. 

Členové VK výsledky z hodnotící komise akceptovali a tím akceptovali i počet udělených bodů u 

hodnoceného projektu.  

 

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

dosažených bodů a dodatečného rozřazení do pořadí. 

 

Věcné hodnocení – pořadí projektů po jednání Výběrové komise MAS 

Název MAS MAS Hranicko z. s. 

Dotační program MAS-IROP 

Název výzvy 13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. 

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení v této Výzvě: 38 bodů 

Pořa
dí 

Registrač
ní číslo 
projektu 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realizace - 
obec 

Celko
vé 
způso
bilé 
výdaj
e 

Požadov
aná 
dotace  

Věcné 
hodnocen
í – počet 
bodů 

statut 

1. 

CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16
_038/0016
996 

Obec 
Všechovice 

Bezpečnost 
dopravy v obci 
Všechovice 

Všechovice 

974 14
1 Kč 

925 433 
Kč 

64 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
splněny 

 

 



          
 

 

 

 

Výběrová komise MAS doporučuje Výboru MAS projekt k získání podpory. 

 

 

UVKMAS/1/2022 

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

základě bodového hodnocení pro 13. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV. 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová   

Ověřil: Ivan Fibich 

11. Výzva MAS-IROP 

Počet přijatých žádostí  1 

Počet Žádostí doporučených k získání podpory 1 

Součet celkových způsobilých výdajů projektů doporučených 
k podpoře 

974 141 Kč 

Alokace 13. Výzvy  974 141 Kč 


