
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 6. 2. 2019  

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) 

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

Honová Marie - Statky Potštát a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

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

Ladislav Lesák - Obec Býškovice (sektor V, 1-obec) 

 

Omluveni: 

Pavelková Marta - Spolek Patriot (sektor S, 5-spolky) 

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

Hradil Arnošt - Hradil Arnošt (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Karolína Berousková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Karolina Berousková 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

 

 

 

 

 

 



          

Program:  

1.) Dotační program MAS-PRV – opravné hodnocení projektů:  

 02/2018/002 Sklenářství Viol s.r.o., Modernizace sklenářství 2018  

 02/2018/023 Hana Klvaňová, Plnička mléka  

2.) Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise:  

3. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti I.  

 ŠEDOVÁ clean service - Olomoucko, z.ú., Vzděláváním k vyšším kompetencím na 

Hranicku (Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010513)  

 Mikroregion Hranicko, Podpora zaměstnanosti na Hranicku, (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010778)  

 

 

Dle pravidel PRV bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin 

přítomných členů výběrové komise MAS nemá více než 50 % hlasovacích práv. Počet práv 

hlasovacího sektoru činí 33,33 %, soukromý sektor je reprezentován 66,67 % hlasů. Nejvíce jsou 

zastoupeny zájmové skupiny občané 33,33 %, skupiny obce; zemědělství, lesnictví, 

potravinářství; vzdělávání, sociální služby a spolky mají shodně po 16,67 % hlasů. Podmínka je 

tedy splněna. 

 

Předseda Výběrové komise I. Fibich přivítal přítomné a zahájil jednání. 

1.) Dotační program MAS-PRV – opravné hodnocení projektů:  

 

SZIF při kontrole projektů doporučených k financování z Výzvy č.2 MAS-PRV vyzval MAS 

k doplnění podkladů dokládajících udělení bodů a v další fázi k přebodování ve dvou případech a 

to: 

a) Projekt Hana Klvaňová z F12, kdy VK udělila 1 bod v kritériu Dostupnost produkce 

v regionu za prohlášení žadatele, že jeho produkce je dostupná ve dvou konkrétních 

prodejnách v regionu. SZIF neuznal argument, že VK udělila body na základě místní 



          

znalosti, zatímco v popisu kritéria je vyžadováno doložení prohlášení prodejen o zajištění 

prodeje výrobků.  

 

b) Projekt z Fiche 13 VIOL s.r.o., kdy VK udělila 5 bodů v kritériu Vzdělání a praxe žadatele 

v oboru za fakt, kdy statutární orgán žadatele působil mnoho let  v oboru jako OSVČ. MAS 

SZIFu doplnila vysvětlení, kdy za získání praxe uznává i činnost jako OSVČ, a ne striktně 

v zaměstnaneckém poměru. SZIF vysvětlení neuznal a vyzval MAS k přebodování 

projektu, jelikož žadatel nedoložil naplnění kritéria předložením pracovní smlouvy nebo 

zápočtového listu. 

 

Proto byla na dnes svolána Výběrová komise, aby výše popsaná kritéria znovu vyhodnotila a 

udělila body. Hodnotitelé ve shodě s výzvou z RO SZIF změnili udělené body následovně: 

 

F12 Hana Klvaňová,  

3 hodnotitelé se v diskusi shodli, že při důsledném výkladu kritéria VH4 Dostupnost produkce 

v regionu nelze udělit 1 bod, jelikož žadatel své tvrzení nedoložil nepovinnou přílohou – 

Prohlášení o zajištění prodeje výrobků. Hodnotitelé se tedy shodli na změně počtu bodů v kritériu 

VH4 Dostupnost produkce v regionu z 1 na 0 bodů, celkově ze 141 na 140 bodů.  

 

F13 VIOL s.r.o.,  

3 hodnotitelé znovu otevřeli otázku obodování kritéria VH3. V diskusi se shodli, že při striktním 

výkladu preferenčního kritéria nelze udělit body v kritériu VH3, jelikož žadatel nedoložil praxi jako 

zaměstnanec. Hodnotitelé se tedy shodli na změně počtu bodů v kritériu VH3 Vzdělání a praxe 

žadatele v oboru z 5 na 0 bodů, celkově ze 165 na 160 bodů. 

 

Hodnotitelé zaktualizovali vysvětlující komentáře do svých hodnotících listů. Následně byla 

sestavena aktualizovaná tabulka pořadí projektů dle počtu udělených bodů. Ve Fichi 12 ke 

změnám v pořadí nedošlo, u Fiche 13 došlo k situaci, kdy se projekt VIOL s.r.o. ponížením ze 165 

na 160 bodů dostal na roveň jiných 2 projektů. V případě rovnosti bodů jsou dle textu Výzvy č.2 

upřednostněny projekty s místem realizace v menší obci, proto se na 4. místo posunul projekt fy 



          

Sargánek s.r.o.. Projekty žadatelů VIOL s.r.o. a Svatava Menšíková pak mají místo realizace ve 

stejné obci, proto zde nelze toto hledisko uplatnit. VK při stanovení pořadí tedy přihlédla 

k podmínce Pravidel PRV 19.2.1. Obecné podmínky kapitola 6, odrážka f): 

„při výběru projektů nelze u projektu (zejména hraničního) převádět způsobilé výdaje do 

nezpůsobilých výdajů,“ 

 

Jelikož totiž byla do Výzvy č.2 alokována celá zbývající částka určená pro Fichi 13, vzhledem k výši 

požadované dotace lze uspokojit v plné výši pouze projekt VIOL s.r.o., zatímco projektu Svatava 

Menšíková by do plného pokrytí požadované dotace chyběla částka 112.933 Kč (požadavek 

Menšíková 407.250,- Kč minus 162.450 Kč dotace VIOL minus zbylá nerozdělená částka ve Výzvě 

č.2 Fiche 13  131.867 Kč). Vzhledem k nemožnosti ponížit výši přidělené dotace by musel být 

projekt žadatele Svatava Menšíková zamítnut a prostředky by se tak jako tak nabídly dalšímu 

v pořadí, což je projekt VIOL s.r.o. 

 

UVKMAS/1/2019 

Výběrová komise MAS schvaluje opravené hodnocení projektu žadatele Hana Klvaňová, schvaluje 

opravené pořadí projektů ve Fichi 12 Výzvy č.2 MAS-PRV a doporučuje k podpoře obě podané 

žádosti o podporu na základě bodového hodnocení  pro 2. výzvu MAS Hranicko-PRV 

 

Výběrová komise MAS schvaluje opravené hodnocení projektu Sklenářství Viol s.r.o., schvaluje 

opravené pořadí projektů ve Fichi 13 Výzvy č.2 MAS-PRV a doporučuje k podpoře 5 žádostí o 

podporu na základě bodového hodnocení  pro 2. výzvu MAS Hranicko-PRV 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 

 

 

 

 



          

2.) Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise:  

3. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti I.  

 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 6, 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 soukromý sektor má  

66,67 % hlasů, veřejný sektor disponuje 33,33 % hlasů,). Podmínka je tedy splněna.  

Byla promítnuta tabulka s projektem, který v této výzvě prošel úspěšně kontrolou formálních 

náležitostí a přijatelnosti (KFN+P), se statutem vyhověl. Zatím se jedná pouze o projekt 

Mikroregion Hranicko, Podpora zaměstnanosti na Hranicku, (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010778),  na kterém byla dne 6.2.2019 ukončena kontrola 

formálních náležitostí a přijatelnosti se statutem „Vyhověl“.  

Druhý podaný projekt ŠEDOVÁ clean service - Olomoucko, z.ú., Vzděláváním k vyšším 

kompetencím na Hranicku (Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010513) byl 

manažerkou MAS také ohodnocen, bylo nalezeno několik nedostatků, které jsou aktuálně 

konzultovány s ŘO OPZ. Pokud projekt úspěšně projde KFN+P, uskuteční se další setkání 

Výběrové komise, na kterém bude přidělen hodnotitelům k věcnému hodnocení.  

I.Fibich uvedl, že přidělování projektů v rámci 3. výzvy MAS-OPZ 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 pro výzvu MAS-OPZ.  

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadatelům v 3. Výzvě dotačního 

programu MAS-OPZ- Podpora zaměstnanosti I. ve střetu zájmu? Nikdo u sebe neidentifikoval 

možný střet zájmů. Poté došlo mezi členy Výběrové komise k vzájemné dohodě nad přidělením 

projektů k hodnocení.  

Pro anonymizaci hodnotitelů byla vytvořena tab. Anonymizace hodnotitelů pro toto jednání. 

Hodnotit projekty ve Výzvě č. 3 MAS-OPZ- Podpora zaměstnanosti I. budou: 



          

Hodnotitel 1, Hodnotitel 5 a Hodnotitel 7. 

 

UVKMAS/2/2019 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 3. výzvy MAS-OPZ mezi jednotlivé 

hodnotitele. 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

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

 

Pozn. V době po dokončení zápisu dne 12. 2. 2019 (avšak před jeho podpisem předsedou Výběrové 

komise a vyvěšením na webové stránky MAS), bylo zjištěno pochybení manažerů MAS při kontrole 

formálních náležitostí a přijatelnosti. Kritérium přijatelnosti 9 „Ověření administrativní, finanční 

a provozní kapacity žadatele“ bylo vyhodnoceno na základě Závěrečného účtu Mikroregionu 

Hranicko za rok 2017 s hodnocením „vyhověl“, dle vyjádření ŘO OPZ však je nutno kritérium 

hodnotit výhradně podle údaje, uvedeného v žádosti o podporu, na jehož základě kritérium nebylo 

splněno. Kritérium je nenapravitelné, žadatel tudíž nemohl být manažery MAS vyzván k opravě. 

Projektová žádost žadatele Mikroregion Hranicko byla tedy v rámci kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti vyřazena. 

 

Zapsala: Karolína Berousková    

Ověřil: Ivan Fibich 

 


