
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 23. 8. 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) 

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) 

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

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

Pavelková Marta – spolek Patriot (sektor S, 5-spolky) 

Přítomno členů: 8 

 

Nepřítomni: 

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

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Hana Gaďurková, MAS Hranicko 

Olga Vilímková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Olga Vilímková 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1. nové hodnocení/přebodování Žádosti o dotaci „Veřejné prostranství Polom u návsi“ 

žadatel obec Polom, Výzva č.8 MAS/PRV 

2. Věcné hodnocení Žádostí o podporu Výzvy č.9 MAS-PRV: 

• Fiche 20 Obnova vesnic, oblast b) mateřské a základní školy  



          

• Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků 

• Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty 

 

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

komise MAS je usnášeníschopná. 

 

1. nové hodnocení/přebodování Žádosti o dotaci „Veřejné prostranství 

Polom u návsi“ žadatel obec Polom, Výzva č.8 MAS/PRV 

Předseda informoval členy VK o aktuální situaci ve Výzvě č.8 MAS-PRV. Výběrová komise schválila 

hodnocení a pořadí projektů na svém jednání 28.4.2022, Výbor MAS následně provedl výběr 

projektů k získání dotace a všech 5 Žádostí bylo zaregistrováno na RO SZIF. V průběhu 

administrace projektů na SZIF se ovšem objevily komplikace hned u 3 Žádostí, což vyústilo během 

července v ukončení administrace na vlastní žádost u Všechovic a Rouského, Střítež nad Ludinou 

dobrovolně nechala uplynout termín pro doplnění žádosti. Nadále tak zůstávají v administraci 

pouze 2 Žádosti o dotaci. U obce Polom vyzval SZIF k doložení opatření stavebního úřadu 

k vodnímu prvku, jelikož ale toto bylo vydáno až po podání Žádosti na MAS, musel být vodní prvek 

z projektu vyřazen, což zpětně má dopad na hodnocení projektu. Dále byla v rámci chybníku této 

ŽoD MAS vyzvána, aby „popsala postup při udělování bodu za objekt obecního úřadu a za objekt 

společenská kulturní místnost - oba objekty se nachází ve stejné budově.“ Z těchto důvodů je 

nutné u Žádosti o dotaci obce Polom „Veřejné prostranství Polom u návsi“ provést opakované 

hodnocení a přebodování Žádosti.  

Předseda VK se dotázal přítomných, zda se u některého z členů změnil jejich případný střet zájmu 

vůči žadateli obci Polom od 28.4.2022, kdy VK tuto Žádost o dotaci hodnotila poprvé. Nikdo 

nevystoupil. Předseda tedy uvedl, že v takovém případě platí tehdejší Prohlášení o neexistenci 

střetu zájmu jednotlivých členů a není nutné je podepisovat znovu.  

 

 

 

 



          

 

Výsledný stav podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA 

          

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 1 12% 

Soukromý sektor:     7 88% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

8 100% 

 

Jako hodnotitelé byli určeni předsedou 2 členové VK, kteří hodnotili tuto žádost i na jaře 2022: 

Blanka Hlaváčková, Ivan Fibich a k nim byl nově doplněn Roman Hornik. Tito se shodli na 

následujících úpravách, u PK4 byla kromě situace s KD posouzena nově i situace kolem zastávky 

autobusu, která se v mezičase místně změnila: 

PK3 Pestrost pořizovaného mobiliáře a solitérních hracích a vodních prvků – změna z 15 na 10 bodů, 
komentář upraven takto:  
Stůl se sezením a odpadkovým košem, rozcestník, přístřešek (pergola), hrací prvek pro děti, pítko. 
Zdůvodnění nového hodnocení: pítko vyřazeno ze způsobilých výdajů projektu 
 
PK4 Projekt je realizován v centru obce / místní části – změna z 12 na 4 body, komentář upraven takto: 
Projekt je realizován v centru obce – do 50m je náves, silnice, obecní úřad, KD, prodejna, zastávka a MŠ 
Zdůvodnění nového hodnocení: Zastávka trvale přemístěna do místa vzdáleného více než 50m, po diskusi 
uznáno, že kulturní společenská místnost není samostatným objektem kulturního domu či sokolovny 

 
PK5 Projekt obsahuje vodní prvek – změna z 5 bodů na 0, komentář upraven takto:  
Součástí projektu je vodní prvek – pítko. 
Zdůvodnění nového hodnocení: pítko vyřazeno ze způsobilých výdajů projektu 

 
Výsledný počet se tak snižuje na 38 bodů. Výběrová komise tyto úpravy odsouhlasila a 
zaktualizovala pořadí projektů doporučených Výboru k výběru projektů k získání dotace takto: 
 
 
 
 
 
 
 



          

FICHE 20 Obnova vesnic oblast a) Veřejná prostranství (min. počet bodů = 13) 

 
Výběrová komise doporučuje k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci, které prošly 
věcným hodnocením a u nichž nebyla ukončena administrace na vlastní žádost či ze strany SZIF. 
 
Výsledek opakovaného hodnocení bude předložen Výboru MAS k opakovanému výběru projektů. 
 
 

2. Věcné hodnocení Žádostí o podporu Výzvy č.9 MAS-PRV  

Manažer MAS Kopecký informoval o dosavadním průběhu Výzvy č.9 dotačního programu MAS-

PRV: 

✓ Vyhlášení výzvy 17.5.2022, ukončení příjmu žádostí 20.6.2022 

✓ Vyhlášeny byly 3 Fiche: Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche MAS-PRV 

12 Zemědělské a potravinářské produkty a Fiche MAS-PRV 20 Obnova vesnic 

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

24.5.2022 

✓ Celkem na MAS Hranicko do této výzvy podáno 28 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 28 projektů. 

Projekty doporučení k získání dotace: 

ev. číslo žadatel  název projektu místo 
realizace 

Výsledný 
počet bodů 

Pořadí projektu 
dle bodů 

celkové výdaje výše požadované 
dotace 

08-2022-112 obec Skalička Veřejné sociální zařízení Skalička 43 1. 616 728 Kč 
640 859 Kč 

480 000 Kč 

08-2022-111 obec Polom Veřejné prostranství Polom u návsi Polom 56 
38 

2. 412 158 Kč 
412 156 Kč 

329 726 Kč 
329 724 Kč 

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

Rouské     

08-2022-114 obec Všechovice Veřejné prostranství Všechovice Všechovice     

08-2022-110 obec Střítež nad 
Ludinou 

Veřejné prostranství u obecního úřadu Střítež n. L.     

 



          

Na základě dohody s předsedou VK byl dne 28.7.2022 rozeslán členům VK email s dotazem, zda 

se cítí/necítí být vůči žadateli/ům Výzvy č. 9 MAS-PRV ve střetu zájmu a zda můžou/nemůžou 

hodnotit projekty Výzvy č. 9 MAS-PRV.  

Na základě jejich odpovědí byly projekty přiděleny k věcnému hodnocení dne 2.8.2022. 

Všichni hodnotitelé, kteří hodnotili žádosti z této výzvy podepsali Prohlášení o neexistenci střetu 

zájmu. Střet zájmu u sebe identifikovali: 

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

- R. Horník je ve střetu zájmu u projektů v celé Fichi 11 a Fichi 12 

Miroslav Wildner se z hodnocení projektů v této Výzvě pro časovou zaneprázdněnost omluvil a 

hodnocení se vůbec neúčastnil. 

 

 



          

Jednání opustil R. Mikuš. 

 

MAS-PRV fiche F20 

Přítomno členů na jednání: 7 

Výsledný stav podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA 

          

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 1 14% 

Soukromý sektor:     6 86% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

7 100% 

 

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. 

 

09-2022-130_Město Hranice F20 

PK 5 žadatel provedl chybný výpočet poměru způsobilých výdajů vůči počtu žáků školy, 2 členové 

VK Hlaváčková a Pavelková dle pravidel PRV navrhli navýšit počet bodů z 18 na 21 dle správného 

výpočtu, Fibich souhlasil, výsledný počet bodů 21 



          

Výsledkem je následující tabulka pořadí Žádostí o dotaci dle získaných bodů: 

 

MAS Hranicko - seznam žádostí vybraných a nevybraných k 
podpoře 

 
   

Výzva č. 9 dotačního programu 
MAS-PRV 

  

   

FICHE 20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské a základní školy (min. 
počet bodů = 14)    
 

 
  

   

Věcné hodnocení projektů:   

Ev. číslo Žadatel Název projektu 
Obec - místo 
realizace 

Výsledný 
počet 
bodů 

Pořadí 
Požadova

ná výše 
dotace 

09-2022-133 

Obec Skalička Školní kuchyně Skalička Skalička 103 

1. 399 135 Kč 

09-2022-137 

Obec Jindřichov 
Vybavení školní kuchyně 
Jindřichov Jindřichov 99 

2. 

171 548 Kč 

09-2022-138 
Obec Všechovice 

Vybavení školní kuchyně 
Všechovice Všechovice 98 

3. 
784 000 Kč 

09-2022-120 

Základní škola a 
mateřská škola Hranice, 
Šromotovo, příspěvková 
organizace Snížení hlučnosti v jídelně Hranice 97 

4. 329 600 Kč 

09-2022-131 

Základní škola a 
mateřská škola Střítež 
nad Ludinou, 
příspěvková organizace 

Modernizace školní kuchyně 
ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou, 
etapa č. 2 

Střítež nad 
Ludinou 95 

5. 520 000 Kč 

09-2022-146 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Partutovice, okres 
Přerov, příspěvková 
organizace 

Vybavení mateřské školy 
Partutovice Partutovice 87 

6. 

199 988 Kč 

09-2022-143 Obec Střítež nad 
Ludinou 

Modernizace dětského hřiště 
MŠ Střítež n. L. 84 

7. 
184 000 Kč 

09-2022-118 

Základní škola a 
mateřská škola Hranice, 
Struhlovsko, 
příspěvková organizace 

Rozvíjení digitální 
gramotnosti dětí již od MŠ Hranice 77 

8. 397 744 Kč 

09-2022-144 
Obec Horní Újezd 

Modernizace kuchyně MŠ 
Horní Újezd Horní Újezd 75 

9.* 800 000 Kč 

09-2022-124 

Základní škola a 
mateřská škola 
Opatovice, příspěvková 
organizace 

Informatika v ZŠ a MŠ 
Opatovice Opatovice 75 

10.* 

272 008 Kč 



          

09-2022-148 

Základní škola a 
mateřská škola 
Všechovice, příspěvková 
organizace Vybavení ZŠ Všechovice Všechovice 75 

11.* 

261 425 Kč 

09-2022-130 
Město Hranice 

Ekologická zahrada - 
Drahotuše 

Hranice - 
Drahotuše 67 

12. 507 978 Kč 

09-2022-147 
Obec Partutovice 

Úpravy dispozice mateřské 
školy Partutovice Partutovice 63 

13. 
200 376 Kč 

* Dle Interních postupů pro program MAS-PRV v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí projektů velikost 
obce, v níž je projekt realizován (preference menších obcí) a v případě stejné velikosti obce výše 
požadované dotace (preference nižší částky). 

 

Na jednání se vrátil Radovan Mikuš 

Jednání opustil R. Hornik. 

MAS-PRV fiche F11, F12 

Přítomno členů na jednání: 7 

Výsledný stav podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA 

          

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 1 14% 

Soukromý sektor:     6 86% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

7 100% 

 
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. Rovněž jsou zde zachyceny 2 projekty, kde nebyl udělen 

plný počet bodů za PK7 Kvalita podnikatelského plánu a v zápise tak jsou zachyceny konkrétní 

hodnotící výroky, kde body nebyly uděleny vč. komentáře. 

 

09-2022-140 Hana Koláčková 

PK7 - Tomeček ze 4 na 6  bodů, Fibich z 8 na 6 bodů 

Konkrétní snížené body za podnikatelský plán: 

Plán dostatečně popisuje všechny 
povinné kapitoly dané vzorem 
vydaným MAS 

0 PP neobsahuje všechny povinné kapitoly. 

Žadatel uvádí reálnou cenovou 
politiku, kterou bude uplatňovat 
při prodeji svých služeb/výrobků. 

0 V PP není obsah tohoto bodu uveden. 

Žadatel v podnikatelském plánu 
dostatečně řeší odbyt a propagaci. 
Propagace a odbyt odpovídají 
plánovaným příjmům podniku. 

0 V PP není obsah tohoto bodu uveden. 

Finanční plán obsahuje reálný 
odhad nákladů a výnosů podniku 
v provozní fázi projektu.  

0 V PP není obsah tohoto bodu uveden. 

 

09-2022-134 Ekofarma Střítež s.r.o. –  

PK3 Fibich z 0 na 10 bodů, PK4 Fibich z 2 na 0 bodů 

09-2022-125 Hranicko a.s. 

PK7 Tomeček z 8 na 10 bodů, Podnikatelský plán tak byl ohodnocen plným počtem bodů 

09-2022-145 Arnošt Hradil 

PK7 Pavelková z 8 bodů na 10 bodů, Podnikatelský plán tak byl ohodnocen plným počtem bodů 

09-2022-127 Lubomír Holčák 

PK7 Mikuš z 10 na 8 bodů  

Konkrétní snížené body za podnikatelský plán: 



          
Podnikatelský plán obsahuje popis 
trhu, na kterém bude žadatel 
působit včetně zmapování 
potenciálních konkurentů. 

0 V PP chybí konkrétní popis trhu a působnost 
na něm a případná konkurence. 

 

09-2022-129 Vlastimil Hon 

PK3 Mikuš z 0 na 10 bodů 

 

 

MAS Hranicko - výsledek věcného hodnocení 
Výběrové komise MAS     
Výzva č. 9 dotačního programu 
MAS-PRV 

 
    

FICHE 11 Rozvoj zemědělských podniků (min. 
počet bodů = 8)     

 
 

 
    

Věcné hodnocení projektů:     

Ev. číslo Žadatel Název projektu 

Obec – 
místo 
realizace 
projektu 

Výsledný 
počet 
bodů 

Pořadí 
Požadovaná 
výše dotace 

09-2022-117 Ing. Zděněk 
Bartoš 

Investice do 
modernizace rodinné 
farmy Jindřichov 31 

1. 
444 000 Kč 

09-2022-145 Arnošt Hradil Modernizace stáje Provodovice 29 2.* 215 000 Kč 

09-2022-129 
Vlastimil Hon Pořízení plachtové haly 

Potštát - 
Boškov 29 

3.* 175 000 Kč 

09-2022-121 
Eduard Kozák 

Eduard Kozák - Rozvoj 
zemědělského podniku 

Bělotín - 
Lučice 28 

4. 460 000 Kč 

09-2022-141 
LUHA 
zemědělská,a.s. Rolovací vrata do stáje Jindřichov 27 5.* 192 000 Kč 

09-2022-134 Ekofarma 
Střítež s.r.o. 

Pořízení fixační a 
paznehtářské klece Střítež n. L. 27 

6.* 
117 000 Kč 

09-2022-126 
Ing. Lubomír 
Holčák Technologie ŽV Jindřichov 26 7. 247 500 Kč 

09-2022-125 
Hranicko a.s. Pořízení podmítače 

Střítež nad 
Ludinou 20 

8. 
270 000 Kč 

09-2022-132 
Ing. Radek 
Hradil 

Nákup traktorového 
návěsu Provodovice 19 9. 145 200 Kč 

09-2022-127 
Lubomír Holčák 

Systém asistovaného 
řízení Jindřichov 18 10. 153 000 Kč 

09-2022-139 Jaroslav 
Tureček 

Pořízení čelního 
nakladače pro Rakov 17 

11. 
150 000 Kč 



          
zemědělskou 
prvovýrobu 

09-2022-142 
Petr Voldán 

Stroj pro zpracování 
půdy II Partutovice 16 

12. 
299 400 Kč 

09-2022-140 
Hana 
Koláčková 

Pořízení sekačky na 
trávu Střítež n. L. 9 13. 294 000 Kč 

* Dle Interních postupů pro program MAS-PRV v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí projektů velikost 
obce, v níž je projekt realizován (preference menších obcí) a v případě stejné velikosti obce výše 
požadované dotace (preference nižší částky). 

 

 

 

MAS Hranicko - seznam žádostí vybraných a nevybraných 
k podpoře 

 
   

Výzva č. 9 dotačního programu 
MAS-PRV 

  

   

FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty (min. počet bodů = 18)    
 

 
  

   

Věcné hodnocení projektů:   

Ev. číslo Žadatel Název projektu 
Obec - místo 
realizace 

Výsledný 
počet 
bodů 

Pořadí 
Požadovaná 
výše dotace 

09-2022-122 
Eduard Kozák 

Nákup automobilu N1 - 
Eduard Kozák Bělotín - Lučice 60,00 

1. 
250 000 Kč 

09-2022-115 

VÁHALA a spol. s 
r.o. výroba a 
prodej masných a 
lahůdkářských 
výrobků 

Průmyslové váhy s 
tiskem etiket 

Hustopeče nad 
Bečvou 30,00 

2. 426 232 Kč 

 

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. 

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

 

Zapsala: Olga Vilímková 

Ověřil: Ivan Fibich 

 

 


