
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 28. 4. 2022 

od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

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

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

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

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

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

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

Přítomno členů: 6 

 

Nepřítomni: 

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

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

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

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko 

Olga Vilímková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1. Věcné hodnocení Žádostí o podporu Výzvy č.8 MAS-PRV Fiche 20 Obnova vesnic 

 

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 6 z 9 členů, tudíž Výběrová 

komise MAS je usnášeníschopná. 



          

 

 

1. Věcné hodnocení Žádostí o podporu Výzvy č.8 MAS-PRV Fiche 20 Obnova 

vesnic 

Manažer MAS Kopecký informoval o dosavadním průběhu Výzvy č.8 dotačního programu MAS-

PRV: 

✓ Vyhlášení výzvy 7.2.2022, ukončení příjmu žádostí 10.3. 2022 

✓ Vyhlášena byla 1 Fiche: Fiche MAS-PRV 20 Obnova vesnic 

✓ Informační seminář pro žadatele – dotační program MAS-PRV pro Výzvu č. 8 proběhl 

15.2.2022 od 13h 

✓ Celkem na MAS Hranicko do této výzvy podáno 5 Žádostí o dotaci. Seznam přijatých 

žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko. 

✓ U přijatých Žádostí o dotaci včetně příloh MAS Hranicko provedlo administrativní kontrolu 

(tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí), kontrolu přijatelnosti 

a kontrolu dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt dle postupu stanoveného 

Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle kontrolního listu) 

✓ Administrativní kontrolu dokončilo a následné hodnocení proběhlo u všech 5 projektů. 

Na základě dohody s předsedou VK byl dne 7.4.2022 rozeslán členům VK email s dotazem, zda se 

cítí/necítí být vůči žadateli/ům Výzvy č. 8 MAS-PRV ve střetu zájmu a zda můžou/nemůžou 

hodnotit projekty Výzvy č. 8 MAS-PRV.  

Střet zájmu u sebe identifikovali: 

- R. Mikuš je ve střetu zájmu u projektů v celé Fichi 20  

- P. Malovec je ve střetu zájmu u projektů v celé Fichi 20 

Na základě odpovědí byl z ostatních členů VK vytvořen návrh 3 hodnotitelů jednotlivých projektů, 

který navržení členové VK akceptovali. Projekty byly zaslány k věcnému hodnocení dne 

19.4.2022. 

Na začátku jednání všichni podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmu.  



          

MAS-PRV fiche F20 

Přítomno členů na jednání: 6 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného sektoru 

SPLNĚNA 

          

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 1 17% 

Soukromý sektor:     5 83% 

Celkový počet Partnerů MAS účastnících se 
hlasování: 

6 100% 

Určení členové Výběrové komise provedli věcné hodnocení projektů tzn., že určili míru naplnění 

daného kritéria věcného hodnocení dle bodové škály a navíc uvedli zdůvodnění přiděleného 

počtu bodů danému kritériu v hodnotícím listu. Na tomto jednání si pak u každého projektu a 

každého hodnoceného kritéria sdělili navzájem 3 hodnotitelé udělené body a své komentáře. 

Pokud byla mezi nimi rovnou shoda, výsledný počet bodů v kritériu se přepsal do společného 

hodnotícího listu a hodnotitelé společně zformulovali komentář. V případě, kdy byl identifikován 

rozdíl mezi udělenými body 3 hodnotitelů, tito si navzájem argumentovali výši udělených bodů, 

dokud se v diskusi neshodli na jednotné hladině udělených bodů a společném komentáři, který 

se následně opět přenesl do hodnotícího listu. 

 

Následující zápis tak zachycuje u jednotlivých projektů pouze situace, kdy došlo ke změně 

udělených bodů některým z hodnotitelů. 

 

008-020-110 Obec Střítež n. L.  
PK 3 hodnotitel R. Horník a E. Tomeček z 15 na 10 
PK 4 hodnotitel E. Tomeček a B. Hlaváčková ze 4 na 0 
 

008-020-112 Obec Skalička 
Přímo na jednání ověřeno, že PK 4 Projekt je realizován v centru obce nebylo naplněno v míře 
žadatelem požadovaných bodů a tudíž všichni 3 hodnotitelé B. Hlaváčková, R. Horník a I. Fibich 
z 12 na 0. 
 



          

 

 

 

Výsledkem procesu hodnocení je sestavení výsledné tabulky pořadí hodnocených projektů dle počtu udělených bodů. Tento seznam bude předložen 

Výboru MAS, který provede výběr projektů k získání podpory dle alokací jednotlivých Fichí. 

Výzva č.8 MAS-PRV, FICHE 20 Obnova vesnic oblast a) Veřejná prostranství (min. počet bodů = 13) 

ev. číslo žadatel  název projektu místo realizace Výsledný 
počet 
bodů 

Pořadí 
projektu 

dle 
bodů 

celkové výdaje výše požadované 
dotace 

08-2022-111 obec Polom Veřejné prostranství Polom u návsi Polom 56 1. 412 158 Kč 329 726 Kč 

08-2022-113 obec Rouské  Modernizace veřejného prostranství - 
návsi v obci Rouské 

Rouské 50 2. 220 000 Kč 176 000 Kč 

08-2022-114 obec Všechovice Veřejné prostranství Všechovice Všechovice 48 3. 927 994 Kč 480 000 Kč 

08-2022-112 obec Skalička Veřejné sociální zařízení Skalička 43 4. 616 728 Kč 480 000 Kč 

08-2022-110 obec Střítež nad 
Ludinou 

Veřejné prostranství u obecního úřadu Střítež n. L. 42 5. 571 618 Kč 457 294 Kč 

 

 Výběrová komise MAS doporučuje Výboru MAS vybrat k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly věcným 

hodnocením. 



          

 

 
Předseda všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil. 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová 

 

Ověřil: Ivan Fibich 

 


