
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 24. 4. 2018  

od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

Hlaváčková Blanka (FO) 

Ladislav Lesák (Obec Býškovice) 

Fibich Ivan (ZŠ a MŠ Bělotín) 

Malovec Pavel (Včelí království z.s.) 

Březík Petr (FO) 

Gadas Richard (FO) 

Zaremba Petr (Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu) 

Wildner Miroslav (FO) 

Čoček Jiří (FO) – přišel později 

Mikuš Radovan (FO) – přišel později 

 

Omluveni: 

Hradil Arnošt (FO) 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko  

Hana Slováková, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Marek Putala, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

Věcné hodnocení projektů v daných výzvách: 

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  

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 

 

Předseda Výběrové komise I. Fibich přivítal přítomné a zahájil jednání. Na začátku přivítal hosty 

z Centra pro regionální rozvoj – paní Slovákovou a pana Putalu, kteří se členům VK představili. 

Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) podepsali Etický kodex.  

1. Věcné hodnocení projektů v 2. Výzvě dotačního programu MAS-IROP Rozvoj sociálních 

služeb I.  

 Žadatel ELIM Hranice o.p.s. (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031) 

 Vybudování zázemí pro novu službu Sociální rehabilitace  

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadateli ve 2. Výzvě dotačního 

programu MAS-IROP Rozvoj sociálních služeb I. ve střetu zájmu. Nikdo z přítomných 

nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z 

jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (při tomto bodu 

nejvíce zastoupena zájmová skupina 3-podnikání v ostatních oblastech= 2 přítomní členové a 

zájmová skupina 6-občané= 2 přítomní členové). 

F. Kopecký poté informoval o dosavadním průběhu 2. Výzvy dotačního programu MAS-IROP 

Rozvoj sociálních služeb I. : 

 Vyhlášení výzvy 16.1. 2018, ukončení příjmu žádostí 19.2. 2018 ve 14 hod. 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy 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 (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních 

náležitostí), kontrolu přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se 

pro daný projekt  

 MAS Hranicko vyzvalo žadatele, u nichž byly zjištěny nedostatky k jejich doplnění  

 Dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů 

 Na jednání Výběrové komise 11.4.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému 

hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 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 jednání dorazil pan Čoček. Dostal k podpisu Etický kodex. 

Přítomno jednání členů: 9, stále platí, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových 

skupin VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (nejvíce zastoupena zájmová skupina 3-

podnikání v ostatních oblastech= 2 přítomní členové, zájmová skupina 6-občané= 2 přítomní 

členové a zájmová skupina 2- zemědělství, lesnictví, potravinářství=2 přítomní členové). 

Fibich uvedl, že nyní budeme procházet jednotlivá bodování hodnotitelů, které zapíšeme do 

finálního kontrolního listu pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření MAS-IROP 03, 

aktivita Rozvoj sociálních služeb.  

Členové VK předložili na jednání vyplněné kontrolní listy, přímo na jednání se procházely 

jednotlivá kritéria a každý hodnotitel uvedl, jaké přidělil danému kritériu body a proč. 

U projektu žadatele ELIM Hranice o.p.s. se jednoznačně všichni tři hodnotitelé shodli na 

stejném bodovém ohodnocení všech osmi kritérií. Celkově projekt všichni vyhodnotili jako 

potřebný pro region. Projekt získal 80 bodů, což byl maximální možný počet bodů. 

Přímo na jednání byl vyhotoven finální kontrolní list pro věcné hodnocení. 

 



          

UVKMAS/7/2018 

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

základě bodového hodnocení  pro 2. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Rozvoj sociálních 

služeb I.  

 

Pořadí Registrační 
číslo projektu 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0008031 

ELIM Hranice 
o.p.s. 

Vybudování zázemí pro 
novou službu Sociální 
rehabilitace - ELIM Hranice 

Hranice  

 

Rozpočet 
projektu  

Požadovaná 
dotace  

Věcné hodnocení – 
počet bodů 

statut 

2 841 651 Kč 2 699 568 Kč 80 
podmínky věcného 
hodnocení splněny 

 

 (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2. Věcné hodnocení projektů v 1. Výzvě dotačního programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy 

I. 

 Žadatel Obec Býškovice (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008030) 

 Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa I 

 Žadatel Obec Černotín (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008152) 

 Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Černotíně 

Na jednání dorazil pan Mikuš. Dostal k podpisu Etický kodex. 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadatelům v 1. Výzvě dotačního 

programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy I. ve střetu zájmu.  

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. 



          

Pan Lesák a pan Wildner tak byli vyloučeni z hodnocení projektů, neúčastnili se diskuse ani 

hlasování při dalším jednání VK. 

Přítomno jednání členů s právem hlasovat: 8, bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z 

jednotlivých zájmových skupin VK MAS nebude mít během tohoto bodu jednání více než 49% 

hlasovacích práv (nejvíce zastoupena zájmová skupina 3-podnikání v ostatních oblastech= 2 

přítomní členové, zájmová skupina 6-občané= 2 přítomní členové a zájmová skupina 2- 

zemědělství, lesnictví, potravinářství=2 přítomní členové). 

Dále F. Kopecký poté informoval o dosavadním průběhu 1. Výzvy dotačního programu MAS-

IROP Bezpečnost dopravy I. 

 Vyhlášení výzvy 15.1. 2018, ukončení příjmu žádostí 28.2. 2018 ve 14 hod. 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy 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 (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních 

náležitostí), kontrolu přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se 

pro daný projekt  

 MAS Hranicko vyzvalo žadatele, u nichž byly zjištěny nedostatky k jejich doplnění  

 Dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů 

 Na jednání Výběrové komise 11.4.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému 

hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 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 

 

 Žadatel Obec Býškovice - Chodník podél PK III/4387 v obci Býškovice - etapa I 

Členové VK předložili na jednání vyplněné kontrolní listy, přímo na jednání se procházely 

jednotlivá kritéria a každý hodnotitel uvedl, jaké přidělil danému kritériu body a proč. 



          

 

Kritérium VH1 – Vyšší počet bezpečnostních prvků – hodnotitel 3 a hodnotitel 5 udělili 30 bodů 

a hodnotitel 8 udělil 29 bodů, nakonec hodnotitel 8 uznal, že jsou v projektu 4 a více 

bezpečnostních prvků a udělil také 30 bodů. 

Kritérium VH2 – Vyšší nehodovost v lokalitě – všichni udělili 0 bodů. 

Kritérium VH3 – Vyšší intenzita dopravy v lokalitě - všichni udělili 9 bodů. 

Kritérium VH4 – Návaznost místa realizace na stavby občanského vybavení - všichni udělili 10 

bodů. 

Projekt tak získal 49 bodů. (Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 38 bodů a maximální 

počet bodů je 75). 

 

 Žadatel Obec Černotín Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Černotíně 

Kritérium VH1 – Vyšší počet bezpečnostních prvků – hodnotitel 8 a hodnotitel 5 udělili 24 bodů 

a hodnotitel 3 udělil 30 bodů, proběhla debata nad množstvím bezpečnostních prvků, nakonec 

se všichni 3 hodnotitelé shodli na udělení 27 bodů. 

Kritérium VH2 – Vyšší nehodovost v lokalitě – všichni udělili 20 bodů. 

Kritérium VH3 – Vyšší intenzita dopravy v lokalitě - všichni udělili 15 bodů. 

Kritérium VH4 – Návaznost místa realizace na stavby občanského vybavení - hodnotitel 8 a 

hodnotitel 5 udělili 10 bodů a hodnotitel 3 udělil 0 bodů, proběhla debata nad tímto kritériem, 

především v uznání autobusové zastávky na budovu občasnké vybavenosti. Nakonec hodnotitel 

3 změnil své bodové hodnocení z 0 na 10 bodů. 

Projekt tak získal 72 bodů. (Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 38 bodů a maximální 

počet bodů je 75). 

 

UVKMAS/8/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje a doporučuje k podpoře pořadí projektů na základě bodového 

hodnocení  pro 1. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy I. 

Pořadí Registrační 
číslo projektu 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 



          

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0008152 Obec Černotín 

Zvýšení bezpečnosti pěší a 
silniční dopravy v Černotíně 

Černotín 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0008030 

Obec 
Býškovice 

Chodník podél PK III/4387 
v obci Býškovice - etapa I 

Býškovice 

 

Rozpočet 
projektu  

Požadovaná 
dotace  

Věcné 
hodnocení – 
počet bodů 

statut 

2 300 000 Kč 2 185 000 Kč 72 
podmínky věcného 
hodnocení splněny 

926 163 Kč 879 855 Kč 49 
podmínky věcného 
hodnocení splněny 

 

 (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Z důvodu kvality a potřebnosti předložených projektů se Výběrová komise MAS v diskusi shodla, 

že doporučí Výboru MAS navýšení alokace 1. výzvy o 162.212 Kč tak, aby mohly být uspokojeny 

obě podané Žádosti o podporu v plném rozsahu. 

 

UVKMAS/9/2018 

Výběrová komise MAS doporučuje Výboru MAS navýšení alokace pro 1. Výzvu dotačního 

programu MAS-IROP Bezpečnost dopravy I. o 162.212,-Kč, tak aby byl v plném rozsahu 

podpořen také 2. projekt ze seznamu žádostí. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

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

 

Zapsala: Žaneta Rosová    

Ověřil: Ivan Fibich 

 


