Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 30. 8. 2018
od 15,00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Fibich Ivan - ZŠ a MŠ Bělotín (sektor V, 4-vzdělávání, sociální služby)
Pavelková Marta - Spolek Patriot (sektor S, 5-spolky)
Březík Petr – FO (sektor S, 6-občané)
Mikuš Radovan – FO (sektor S, 6-občané)
Wildner Miroslav – FO (sektor S, 6-občané)
Ladislav Lesák - Obec Býškovice (sektor V, 1-obec)
Honová Marie - Statky Potštát a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Omluveni:
Malovec Pavel - Včelí království z.s. (sektor S, 5-spolky)
Hradil Arnošt - Hradil Arnošt (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko

Zapisovatel zápisu – František Kopecký
Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich

Program:
1) Opětovné věcné hodnocení kritéria VH1 projektu obce Skalička, 5. Výzva MAS-IROP
Cyklodoprava

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 7 z 9 členů, tudíž Výběrová
komise MAS je usnášeníschopná.

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadateli ve střetu zájmu? Nikdo
nevystoupil.
Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7, 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 29 %, nejvíce zastoupena
zájmová skupina 6-občané=3 přítomní členové, ostatní zájmové skupiny: 5-spolky, 2- zájmová
skupina zemědělství, lesnictví, potravinářství, 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1
přítomném členovi.

Předseda VK rekapituloval vývoj vzniklé situace:
U projektu cyklostezky žadatele Skalička podaného do 5. Výzvy MAS Hranicko – MAS-IROP02 –
Cyklodoprava I. bylo provedeno Výběrovou komisí věcné hodnocení s celkovým výsledkem
Vyhověl a počtem získaných bodů 40. Věcné hodnocení jsme provedli na svém jednání dne 7.8.
2018.
Dne 15.8. 2018 management MAS zaslal žadateli výsledek věcného hodnocení, ten následně
avizoval, že kvůli udělení 0 bodů v kritériu VH3 Intenzita dopravy bude podávat přezkum. Proto
se jeden z členů Výběrové komise znovu podrobně díval na znění kritérií a odůvodnění udělených
bodů, přičemž přišel na pochybení u obodování kritéria VH1. Hodnotitelé se shodli a následně
celá Výběrová komise potvrdila svým usnesením udělení 15 bodů v tomto kritériu za to, že „jeden
konec budovaného úseku leží v intravilánu obce Skalička“, přičemž ve znění kritéria je uvedeno:
„15 bodů - Oba konce budovaného úseku cyklostezky leží v intravilánu jedné či více obcí.“
Tento člen Výběrové komise mě informoval, po konzultaci s manažerem Kopeckým a CRR jsme
se dohodli na svolání Výběrové komise k přebodování, následně bude využito institutu Záznamu
k realizaci, díky kterému půjde vrátit přepnutý stav projektu v MS2014+ a odfinalizování
hodnocení, aby tam mohly být vloženy opravené výsledky.
Jediným bodem a úkolem dnešního jednání tedy je, aby 3 hodnotitelé provedli novou a správnou
argumentaci udělení bodů u VH1, následně Výběrová komise schválí usnesením upravený celkový
počet bodů pro projekt obce Skalička a schválí upravené pořadí projektů jako podklad pro výběr
projektů Výborem MAS.

Přítomní členové s navrženým postupem souhlasili.
3 hodnotitelé tedy znovu otevřeli otázku obodování kritéria VH1. V diskusi se shodli, že v otázce
„spádového směru“ se přikloní k tvrzení žadatele, jelikož nemají přesné statistické údaje, které
by prokazovaly, že spádovým směrem je směr opačný. Žadatel ve studii proveditelnosti
argumentuje, že do Skaličky budou cyklisté směřovat mimo jiné do objektů obecní úřad, škola,
Domov Větrný mlýn (významný zaměstnavatel v obci). Na základě toho jsou splněny podmínky
pro udělení 20 bodů, protože ve spádovém směru přivádí v obci Skalička konec cyklostezky
cyklisty na místní nefrekventovanou komunikaci, která cyklisty dovede do 500 metrů od cíle
cesty.
Projekt obce Skalička tak získává celkem 45 bodů, pořadí projektů to nemění.

UVKMAS/25/2018
Výběrová komise MAS schvaluje opravené hodnocení projektu obce Skalička, schvaluje pořadí
projektů a doporučuje k podpoře 3 žádosti o podporu na základě bodového hodnocení pro 5.
výzvu MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I., přičemž u třetího projektu musí Výbor zvážit další
postup, neboť pro jeho plné uspokojení bude chybět částka 1.244.421 Kč.
Poř

Registračn

Místo

Rozpočet

Požadov

Věcné

adí

í číslo

Žadatel

Název projektu

realizace

projektu

aná

hodn

pro

projektu

- obec

(CZV)

dotace

ocení

jekt

–

ů

počet

statut

bodů
CZ.06.4.59/
1.

0.0/0.0/16_
038/000843
5

STEZKA PRO CYKLISTY A
Městys

CHODCE SE SPOLEČNÝM

Hustopeče

PROVOZEM HUSTOPEČE NAD

nad Bečvou

BEČVOU - MILOTICE NAD
BEČVOU

podmínky

Hustopeče
n. B.,
Milotice n.
B.

věcného
9 405 378

8 935 109

Kč

Kč

75

splněny

CZ.06.4.59/
2.

podmínky

0.0/0.0/16_

Obec

038/000843

Bělotín

Cyklostezka Bělotín - Hranice

Bělotín,

6 188 518

5 879 092

Hranice

Kč

Kč

60

6

0.0/0.0/16_

Obec

038/000843

Skalička

7

věcného
hodnocení
splněny

CZ.06.4.59/
3.

hodnocení

podmínky

k. ú. Skalička u Hranic Cyklostezka na parc. č. 580/1,
580/2 a 580/3

Skalička

4 936 195

4 689 385

Kč

Kč

45

věcného
hodnocení
splněny

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)

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

Zapsal: František Kopecký

Ověřil: Ivan Fibich

