Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 11.4.2018 od 15,30 hod.
v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Ladislav Lesák (Obec Býškovice)
Fibich Ivan (ZŠ a MŠ Bělotín)
Malovec Pavel (Včelí království z.s.)
Březík Petr (FO)
Mikuš Radovan (FO)
Wildner Miroslav (FO)
Hradil Arnošt (FO)

Omluveni:
Zaremba Petr (Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu)
Gadas Richard (FO)
Hlaváčková Blanka (FO)
Čoček Jiří (FO)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Žaneta Rosová, MAS Hranicko

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich

Přítomno jednání členů: 7, bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových
skupin VK MAS nebude mít během dnešního jednání více než 49% hlasovacích práv (dnes nejvíce
zastoupena zájmová skupina 6-občané= 3 přítomní členové).

Program:
přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise:
1. Výzva dotačního programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy I.
-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008030 Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa I

-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008152 Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v
Černotíně

2. Výzva dotačního programu MAS-IROP Rozvoj sociálních služeb I.
-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031 Vybudování zázemí pro novu službu Sociální
rehabilitace

F. Kopecký uvedl, že dle Interních postupů MAS-IROP: Přidělování projektů hodnotitelům z řad
členů Výběrové komise probíhá na jednání Výběrové komise, a to na základě dohody mezi jejími
členy, přičemž je brána v potaz jejich převažující činnost a možný střet zájmů.
Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) podepsali Etický kodex. Pan Lesák jako starosta obce
Býškovice identifikoval u sebe střet zájmu, v 1. Výzvě MAS-IROP, v níž je Obec Býškovice
žadatelem.
Pan Wildner identifikoval možný střet zájmu u 1. Výzvy MAS-IROP, jelikož je občanem obce
Býškovice a obec Býškovice je žadatelem v této výzvě.
Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise:
1. Výzva dotačního programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy I.
-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008030 Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa I

-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008152 Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v
Černotíně

Pro anonimizaci hodnotitelů byla vytvořena tab. Anonimizace hodnotitelů pro toto jednání.
F. Kopecký uvedl, že je nutné se rozhodnout, zda budou pro 1. Výzvu vybráni pouze 3 hodnotitelé
pro oba projekty, nebo bude vybráno 6 hodnotitelů a to 3 hodnotitelé pro každý projekt.
Členové VK se shodli na 3 hodnotitelích pro celou výzvu.
Hodnotit Výzvu č. 1 MAS-IROP Bezpečnost dopravy I. budou:

Hodnotitel 3, Hodnotitel 8 a Hodnotitel 5

2. Výzva dotačního programu MAS-IROP Rozvoj sociálních služeb I.
-

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031 Vybudování zázemí pro novu službu Sociální
rehabilitace

Hodnotit Výzvu č. 2 MAS-IROP Rozvoj sociálních služeb I. budou:
Hodnotitel 7, Hodnotitel 4 a Hodnotitel 5

Poté F. Kopecký hodnotitele informoval o dalším postupu. Uvedl, že dne 12.4.2018 budou všem
hodnotitelům zaslány podklady k hodnocení. Termín hodnocení do 20.4.2018.

UVKMAS/6/2018
Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 1. výzvy MAS-IROP a 2. výzvy MAS-IROP mezi
jednotlivé hodnotitele.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Předseda všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.
Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Ivan Fibich

