
 

Zápis jednání Výběrové komise MAS konaného  

dne 20. června 2018 

 

Přítomni: 

Ladislav Lesák (Obec Býškovice) 

Fibich Ivan (ZŠ a MŠ Bělotín) 

Malovec Pavel (Včelí království z.s.) 

Březík Petr (FO) 

Wildner Miroslav (FO) 

Mikuš Radovan (FO)  

Hradil Arnošt (Hradil Arnošt) 

 

Omluveni: 

Honová Marie (Statky Potštát a.s.) 

Pavelková Marta (Spolek Patriot)    

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Karolína Berousková, MAS Hranicko  

Libuše Hulánová (Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Martin Kouba (Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

Čoček Jiří (FO) – přišel později 

 

Zapisovatel zápisu – Karolína Berousková 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Přítomno bylo 7 z 9 členů, tudíž Výběrová komise MAS je usnášeníschopná.  

 

Volba předsedy VK MAS 



 

Valná hromada MAS usnesením UVHMAS/24/2018 ze dne 31. 5. 2018 zvolila na následující období 1.6.2018 

– 31.5.2019 nové složení Výběrové komise a to v počtu 9 členů.  

Přítomní členové VK si ze svého středu zvolili předsedu VK. Funkci předsedy obhájila ZŠ a MŠ Bělotín v 

zastoupení Ivana Fibicha. 

 

UVKMAS/12/2018 

a) Výbor MAS zvolil ze svého středu předsedu VK MAS ZŠ a MŠ Bělotín – Ivana Fibicha. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Věcné hodnocení projektů v daných výzvách: 

Projekty k hodnocení byly Výběrové komisi přiděleny dne 22.5.2018, dne 5.6.2018 končil členům Výběrové 

komise roční mandát, následně proběhly nové volby členů do Výběrové komise. Předseda přivítal na 

jednání hosty - paní Libuši Hulánovou a pana Martina Koubu z Řídicího orgánu Operačního programu 

Zaměstnanost z Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) v úvodu podepsali Etický kodex a to jak pro OPZ tak pro IROP pro 

dnešní jednání Výběrové komise. Pro anonymizaci hodnotitelů byla vytvořena Tabulka anonymizace 

hodnotitelů na jednání VK dne 20.6.2018.   

1.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.: 

 Nová služba Sociální rehabilitace - ELIM Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009448, žadatel ELIM Hranice) 

 Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko (Registrační číslo 

projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009435, žadatel Člověk v tísni) 

Ivan Fibich se dotázal, zda se cítí se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 1.výzvě MAS Hranicko-

OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I. ve střetu zájmu? Nikdo z přítomných nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7, dle Pravidel zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií 

CLLD bylo ověřeno, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří 

nezastupují veřejný sektor (při tomto bodu veřejný sektor disponuje s 28,57 % hlasovacích práv, soukromý 

sektor má 71,43 % hlasovacích práv). Podmínka je tedy splněna.  



 

K. Berousková poté poinformovala v souhrnu  o dosavadním průběhu 1.výzvy MAS Hranicko-OPZ-Sociální 

služby-neinvestiční podpora I. 

 Vyhlášení výzvy 14.2.2018, ukončení příjmu žádostí 23.3.2018 ve 12h 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byly 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 formálních náležitostí a přijatelnosti; u žadatelů, u nichž byly zjištěny 

nedostatky, vyzvalo MAS Hranicko k doplnění  

 dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 22.5.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému hodnocení 

hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

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

kontrolního listu pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-

neinvestiční podpora I.  

Výběrová komise pro své rozhodování před jednáním o dané žádosti disponovala podpůrným hodnocením 

dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, které zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti na 

kterou je projekt zaměřen. Odborný posudek pro oba projekty vypracovala stejná odborná konzultantka.  

Předseda dále upozornil, že ve věcném hodnocení mohou být Výběrovou komisí vymezeny podmínky 

spočívající v provedení konkrétních úprav projektu ze strany žadatele (např. snížení rozpočtu projektu 

apod.) za kterých by měl být projekt podpořen. Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení 

(budou uvedena v komentáři k hodnocení každého kritéria).  

 

Nová služba Sociální rehabilitace - ELIM Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009448, žadatel ELIM Hranice) 

Členové VK předložili na jednání vyplněné kontrolní listy, přímo na jednání členové VK procházeli jednotlivá 

kritéria a každý hodnotitel uvedl, jaké přidělil danému kritériu body a proč. Hodnotitelé se liší ve svých 

deskriptorech u kritérií Účelnost - Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel projektu nastavil? a 

Proveditelnost, Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?; Jak vhodně byl zvolen 

způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? Po vzájemné diskusi mezi 3 hodnotiteli u kritérií 



 

Účelnost - Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel projektu nastavil?, mění hodnotitel č. 7 

deskriptor z „velmi dobré“ na „dobré“.  Následuje diskuse nad kritérii proveditelnosti, hodnotitel č. 4 a 

hodnotitel č. 3 uznávají argumentaci hodnotitele č.7 a upravují u otázek Jak adekvátně je cílová skupina 

zapojena v průběhu projektu? a Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? 

deskriptor z „dobré“ na „velmi dobré“. Ostatní členové Výběrové komise s tímto souhlasí, Výběrová komise 

jako celek se tedy shoduje na přidělených deskriptorech a z toho vyplývajícího bodového hodnocení. Přímo 

na jednání byl vyhotoven finální kontrolní list P2 – Hodnotící tabulka.  

Projekt získal 82,5 bodů. (Žádost nebyla v žádném kritériu hodnocena deskriptorem „nedostatečně“. 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů, maximální počet bodů je 100).  Projekt byl doporučen 

k podpoře s výhradou, po debatě mezi členy Výběrové komise bylo navrženo krácení ve výši 96 048 Kč 

v přímých nákladech, jako příloha kontrolního listu bude do MS2014+ přiložena i tabulka krácení.  

 

Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009435, žadatel Člověk v tísni)  

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 Člověk v tísni o.p.s. se jednoznačně všichni tři hodnotitelé shodli na stejném bodovém 

ohodnocení všech sedmi kritérií. Ostatní členové Výběrové komise s tímto souhlasí, Výběrová komise jako 

celek se tedy shoduje na přidělených deskriptorech a z toho vyplývajícího bodového hodnocení. Přímo na 

jednání byl vyhotoven finální kontrolní list P2 – Hodnotící tabulka. Projekt získal 72,5 bodů. (Žádost nebyla 

v žádném kritériu hodnocena deskriptorem „nedostatečně“. Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 

bodů, maximální počet bodů je 100). Projekt byl doporučen k podpoře s výhradou, po debatě mezi členy 

Výběrové komise bylo navrženo krácení ve výši 75 600 Kč v přímých nákladech.  

 

UVKMAS/13/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 2 žádosti o podporu na základě 

bodového hodnocení  pro 1. výzvu MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.: 

 



 

Pořa
dí  

Reg.č.projektu 
Žadat
el 

Název 
projektu 

Místo 
realizac
e 

Rozpočet 
projektu(
CZV) 

Požadov
aná 
dotace 
(100% 
CZV) 

Věcné 
hodnoc
ení-
počet 
bodů 

Statut 

1. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009448 

ELIM 
Hranic
e 
o.p.s. 

Nová 
služba 
Sociální 
rehabilitac
e - ELIM 
Hranice 

Hranice
, 
Drahot
uše 

2 520 000 
Kč 

2 520 00
0 Kč 82,5 

Žádost 
splnila 
podmín
ky 
věcnéh
o 
hodnoc
ení s 
výhrad
ou 

2. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0009435 

Člověk 
v tísni 
o.p.s. 

Rozšíření 
služeb SAS 
a TP na 
území obcí 
MAS 
Hranicko 

Obce 
na 
území 
MAS 
Hranick
o 

3 569 662 
Kč 

3 569 66
2 Kč 72,5 

Žádost 
splnila 
podmín
ky 
věcnéh
o 
hodnoc
ení s 
výhrad
ou 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Na jednání dorazil Jiří Čoček. (Pan Čoček přednesl v rámci 4. výzvy MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura 

základních škol I. hodnocení, které vypracoval jako člen Výběrové komise s mandátem do 5.6.2018, v novém 

období již ve funkci člena Výběrové komise nepokračuje, a hlasování se tudíž dnes nezúčastní.) 

 

Pokračujeme věcným hodnocením projektů v daných výzvách IROP: 

4.výzva MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura základních škol I.: 

 Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008001, žadatel Město Hranice) 

 Modernizace odborné multimediální jazykové učebny ZŠ Potštát (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008004, žadatel Město Potštát) 

 ICT vybavení pro ZŠ Jindřichov (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008032, žadatel 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov) 



 

 UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154, žadatel Základní škola a Mateřská škola Bělotín) 

 Rozvoj klíčových kompetencí žáků Základní školy (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008163, žadatel Obec Všechovice) 

 Odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008165, žadatel Základní škola Hustopeče nad Bečvou) 

 

Ivan Fibich se ptá, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům ve 4. výzvě MAS Hranicko-IROP-

Infrastruktura základních škol I. ve střetu zájmu? Ano, pan Fibich, předseda VK u sebe identifikuje střet 

zájmů (je místostarostou Obce Bělotín, která je žadatelem) a dále pan Mikuš (je starostou Obce Všechovice, 

která je žadatelem).  Pan Fibich pověřuje vedením jednání pana Lesáka, a opouští jednání, taktéž pan Mikuš 

opouští jednání. Počet přítomných klesl na 5.  

Dle Interních postupů MAS-IROP je  ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin 

VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 20 %, nejvíce 

zastoupena zájmová skupina 6-občané= 2 přítomní členové, dále zájmová skupina obce =  1 přítomný člen, 

zájmová skupina zemědělství, lesnictví, potravinářství = 1 přítomný člen, zájmová skupina spolky = 1 

přítomný člen). 

F. Kopecký poté poinformoval v souhrnu  o dosavadním průběhu 4.výzvy MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura 

základních škol I.: 

 Vyhlášení výzvy 16.1. 2018, ukončení příjmu žádostí 1.3.2018 ve 14h 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byly podáno 6 žádostí 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; u žadatelů, u nichž byly zjištěny 

nedostatky, vyzvalo MAS Hranicko k doplnění  

 dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 22.5.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému hodnocení 

hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 



 

 

Následovalo hodnocení jednotlivých projektů po jednotlivých kritériích VH1 až VH4. U kritéria VH2 byl vždy 

nejprve stanoven poměr celkových způsobilých výdajů vůči počtu žáků školy s tím, že udělení bodů bude 

následovat až nakonec, jelikož se v tomto kritériu porovnávají žádosti mezi sebou. U všech kritérií VH1, VH3 

a VH4 u všech 6 projektů se hodnotitelé rovnou shodli na počtu udělených bodů dle svých připravených 

podkladů, výjimkou byl pouze projekt ZŠ Jindřichov, kdy v kritériu VH3 navrhoval hodnotitel č.10 20 bodů, 

ostatní 2 hodnotitelé ale navrhovali pouze 10 bodů. Při detailním rozboru informací ve studii proveditelnosti 

bylo zjištěno, že je zde uveden závazek pouze min. 4 akcí zájmové činnosti za rok, proto hodnotitel č.10 

pozměnil svůj návrh na taktéž 10 bodů.  

 

 

 

Následovalo přidělení bodů projektům za kritérium VH2, které vzešlo z následující tabulky: 

  rozpočet CZV počet žáků školy poměr pořadí 
udělené 
body 

Hustopeče 2178108 200 10891 1. 30 

Bělotín 2597405 207 12548 2. 25 

Jindřichov 412088 16 25756 3. 20 

Hranice/Drahotuše 5205205 198 26289 4. 15 

Všechovice 5200000 190 27368 5. 0 

Potštát 4575064 79 57912 6. 0 

 

Následně byla vytvořena tabulka s pořadím projektů: 

Pořa

dí 

proje

ktů 

Registrační 

číslo 

projektu 

Žadatel Název projektu Rozpočet 

projektu 

(CZV) 

Požadova

ná dotace  

Věcné 

hodnoc

ení – 

počet 

bodů 

statut 

1. 

CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

165 

Základní škola 

Hustopeče nad 

Bečvou 

Odborné učebny pro 

rozvoj klíčových 

kompetencí 

2 178 108 

Kč 

2 069 203 

Kč 
90 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 



 

2. 

CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

154 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Bělotín 

UBIJ - učebny 

badatelství, informatiky 

a jazyků 

2 597 405 

Kč 

2 467 535 

Kč 
75 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

3. 

CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

163 

Obec 

Všechovice 

Rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Základní školy 

5 200 000 

Kč 

4 940 000 

Kč 
60 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

4. 

CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

032 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Jindřichov 

ICT vybavení pro ZŠ 

Jindřichov 
412 088 Kč 391 484 Kč 50 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

splněny 

-- 
CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

001 

Město Hranice 

Rekonstrukce prostor 

pro polytechnické 

vzdělávání 

5 205 206 

Kč 

4 944 945 

Kč 
35 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

nesplněny 

-- 
CZ.06.4.59/0.0/0

.0/16_075/0008

004 

Město Potštát 

Modernizace odborné 

multimediální jazykové 

učebny ZŠ Potštát 

4 575 064 

Kč 

4 346 311 

Kč 
35 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

nesplněny 

 

 

Tabulka ukázala, že 2 projekty nedosáhly minimálního počtu bodů a tedy nesplnily podmínky věcného 

hodnocení. Dále bylo zjištěno, že 4 projekty, které splňují podmínky věcného hodnocení, mohou být 

podpořeny, ovšem aktuální alokace Výzvy nepokryje v plné výši ani třetí projekt v pořadí a vůbec nevystačuje 

na čtvrtý projekt v pořadí. Proto se členové VK shodli na doporučení Výboru MAS k navýšení alokace o 

533.630 Kč, tak aby mohly být podpořeny všechny 4 projekty v plné požadované výši.  

4. Výzva MAS-IROP 

Počet přijatých žádostí  6 

Počet Žádostí doporučených k získání podpory 4 

Součet celkových způsobilých výdajů podaných projektů 20 167 871 Kč 

Součet celkových způsobilých výdajů 4 projektů doporučených k 

podpoře 

10 387 601 Kč 



 

 

 

UVKMAS/14/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 4 žádosti o podporu na základě 

bodového hodnocení  projektů ve 4.výzvě MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura základních škol I.. Výběrová 

komise doporučuje Výboru MAS navýšení alokace 4. výzva MAS-IROP o 533.630 Kč, tak aby mohly být 

podpořeny všechny 4 projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení, v plné požadované výši. 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Pokračujeme věcným hodnocením projektů ve 3. výzvě IROP; na jednání znovu přichází pan Fibich a pan 

Mikuš. Počet přítomných je 7.  

3.výzva MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.:  

 Komunitní centrum Bělotín (Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008184, žadatel Obec 

Bělotín) 

 

Ivan Fibich se ptá, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadateli ve 3.výzvě MAS Hranicko-IROP-Rozvoj 

komunitních center I. ve střetu zájmu? Ano, pan Fibich, předseda VK u sebe identifikuje střet zájmů (je 

místostarostou Obce Bělotín, která je žadatelem). Pan Fibich pověřuje vedením jednání pana Lesáka, a 

opouští jednání. Zároveň se z dalšího jednání z časových důvodů omlouvá pan Březík a odchází.  

Počet přítomných klesl na 5. Dle Interních postupů MAS-IROP musí být  ověřeno, že veřejný sektor ani 

žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv 

veřejného sektoru činí 20 %, nejvíce zastoupena zájmová skupina 6-občané= 2 přítomní členové, dále 

zájmová skupina obce =  1 přítomný člen, zájmová skupina zemědělství, lesnictví, potravinářství = 1 

přítomný člen, zájmová skupina spolky = 1 přítomný člen). 

alokace Výzvy č.4 9 853 971 Kč 

Alokace po navýšení dle doporučení Výběrové komise 10 387 601 Kč 



 

K. Berousková poté poinformovala v souhrnu  o dosavadním průběhu 3.výzvy MAS Hranicko-IROP-Rozvoj 

komunitních center I. 

 Vyhlášení výzvy 18.1. 2018, ukončení příjmu žádostí 5.3.2018 ve 14h 

 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; u žadatele byly zjištěny nedostatky,  a 

proto jej vyzvalo MAS Hranicko k doplnění  

 dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 22.5.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému hodnocení 

hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 

 

Komunitní centrum Bělotín (Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008184, žadatel Obec 

Bělotín) 

Členové VK předložili na jednání vyplněné kontrolní listy, přímo na jednání se procházela jednotlivá kritéria 

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

Po diskusi s hodnotiteli č. 4 a č. 7., uznává hodnotitel č. 3 jejich argumenty a shoduje se s nimi na přidělení 

10 bodů u VH2. Dále hodnotitel č. 3 upravuje své hodnocení z 5 na 10 bodů u kritéria VH4, neboť považoval 

osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením hrožené za 1 cílovou skupinu, nikoli za dvě, 

spolu se zdravotně postiženými jsou tedy všemi třemi hodnotiteli identifikovány 3 cílové skupiny. Projekt 

získal 60 bodů. (Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů, maximální počet bodů je 70). Přímo na 

jednání byl vyhotoven finální kontrolní list pro věcné hodnocení.  

 

UVKMAS/15/2018 

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

bodového hodnocení  pro 3.výzvu MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.: 

 



 

Pořa
dí  

Reg.č.projektu 
Žadat
el 

Název 
projekt
u 

Místo 
realiza
ce 

Rozpočet 
projektu(C
ZV) 

Požadova
ná 
dotace 
(100% 
CZV) 

Věcné 
hodnoce
ní-počet 
bodů 

Statut 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0
008184 

Obec 
bělotí
n  

Komuni
tní 
centru
m 
Bělotín Bělotín 

1 267 935 
Kč 

1 204 538 
Kč 60 

podmín
ky 
věcnéh
o 
hodnoc
ení 
splněny 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Přichází zpět Ivan Fibich, předseda Výběrové komise.  Je přítomno 6 osob.  

Dalším bodem programu je přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové 

komise: 

 

5.výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I.:  

 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD 

BEČVOU (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008435, žadatel Městys Hustopeče nad 

Bečvou) 

 Cyklostezka Bělotín - Hranice (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008436, žadatel Obec 

Bělotín) 

 k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3 (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008437, žadatel Obec Skalička) 

 

F. Kopecký uvedl, že dle interních postupů MAS-IROP probíhá přidělování projektů hodnotitelům z řad 

Výběrové komise 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 Výběrové komise podepsali Etický kodex pro výzvy MAS-IROP.  



 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 5.výzvě MAS Hranicko-IROP-

Cyklodoprava I. ve střetu zájmu? Ano, pan Fibich u sebe identifikoval střet zájmu (je místostarostou obce 

Bělotín, která je žadatelem) a proto mu v této výzvě nebudou přiděleny žádné projekty k hodnocení.  

Předseda Výběrové komise dále telefonicky kontaktoval nepřítomné členky Výběrové komise Marii Honovu 

a  Martu Pavelkovou, informoval je o 5. výzvě, podaných projektech a jednotlivých žadatelích.  Žádná 

z obou nepřítomných členek u sebe neidentifikovala střet zájmu.  

Poté došlo mezi členy Výběrové komise k vzájemné dohodě nad přidělením projektů k hodnocení.  

Hodnotit projekty v 5.výzvě MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. budou:  

 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD 

BEČVOU (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008435, žadatel Městys Hustopeče nad 

Bečvou) – hodnotí Hodnotitel 8, Hodnotitel 3 a Hodnotitel 2 

 Cyklostezka Bělotín - Hranice (Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008436, žadatel Obec 

Bělotín)  - hodnotí Hodnotitel 8, Hodnotitel 3 a Hodnotitel 2 

 k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3 (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008437, žadatel Obec Skalička) - hodnotí Hodnotitel 8, Hodnotitel 3 a Hodnotitel 

2 

Z důvodu nepřítomnosti Hodnotitele 2 je stanoveno, že projekty mu budou předány k hodnocení teprve 

poté, co podepíše Etický kodex pro výzvy MAS-IROP.  

 

UVKMAS/16/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 5.výzvy MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I mezi 

jednotlivé hodnotitele.  

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. 

 Příměstské tábory na Hranicku (Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009766, žadatel První 

hranická rozvojová 

 

Všichni přítomní členové Výběrové komise podepsali Etický kodex pro výzvy OPZ. Předseda Výběrové 

komise se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadateli ve 2.výzvě MAS Hranicko-OPZ-



 

Prorodinná opatření I. ve střetu zájmu? Nikdo nevystoupil. Poté došlo mezi členy Výběrové komise 

k vzájemné dohodě nad přidělením projektů k hodnocení.  

Hodnotit projekty ve 2.výzvě MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. budou:  

 Příměstské tábory na Hranicku (Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009766, žadatel První 

hranická rozvojová - hodnotí Hodnotitel 5, Hodnotitel 4 a Hodnotitel 7 

 

Výběrová komise MAS si rozdělila projekty 2.výzvy MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. k hodnocení.    

Poté K. Berousková hodnotitele informovala o dalším postupu. Uvedla, že nejpozději ve čtvrtek 28.6.2018 

budou všem hodnotitelům zaslány podklady k hodnocení, jejichž součástí bude také odborný posudek 

odborné konzultantky (viz. statut VK níže). Termín hodnocení je  do 17.7.2018.  

Statut VK: MAS-OPZ: Výběrová komise musí pro své rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu 

disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, které zpracoval 

odborný konzultant s erudicí v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Vypracovaný odborný posudek 

je následně zaslán předsedovi Výběrové komise. Hodnotitelé jsou povinni se s posudkem seznámit do 5 

pracovních dnů od jeho obdržení. Hodnocení odborného konzultanta je pouze podpůrnou pomůckou pro 

rozhodování Výběrové komise, nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné omezení ve věci její 

kompetence provádění věcného hodnocení. 

 

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

 

Zapsala: Karolína Berousková     

Ověřil: Ivan Fibich 

 

 

 


