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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Z á p i s  
 

ze školení dne 7. 2. 2012  
a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí dne 21. 2. 2012, 

uskutečněných v sídle sdružení Třanovice čp. 1 
 
Přítomni: dle prezenčních listin 
 
Program zasedání: 

7. 2. 2012 
1. Školení členů výběrové komise 

21. 2. 2012 
2. Zahájení 
3. Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 
4. Volba předsedy výběrové komise 
5. Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 
6. Alokace prostředků  
7. Přidělování projektů členům výběrové komise, bodování a předávání výsledků k průběžné 

evidenci administrátorce 
8. Stanovení pořadí projektů dle výsledků bodování 
9. Schválení výsledků výběru projektů, závěr 
 
 

7. 2. 2012 
 
AD 1) Školení členů výběrové komise 

Členové výběrové komise byli podrobně proškoleni o způsobu bodování a výběru projektů 
v Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 
Věra Kratochvílová informovala členy výběrové komise formou PC prezentace o výsledcích příjmu 
žádostí o dotaci, podaných žádostech a průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 
projektů v rámci 6. výzvy MAS. Členové výběrové komise obdrželi seznamy všech podaných žádostí 
o dotaci v 6. výzvě.  
Ing. Oto Onderek seznámil členy VK s obecnými zásadami hodnocení projektů a s formou žádosti 
o dotaci ve Výzvě č. 6. 
Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
 
21. 2. 2012 
 
AD 2) Zahájení 

Ředitel MAS – Ing. Oto Onderek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. 
Vyzval je k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky 
a byl jednomyslně schválen. 
 
AD 3) Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 

Věra Kratochvílová provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. 



 2 

Konstatovala, že je přítomno všech 13 členů výběrové komise a výběrová komise je tedy 
usnášeníschopná a oprávněna provádět bodování a výběr projektů.  
 
AD 4) Volba předsedy výběrové komise 

Ředitel MAS vyzval přítomné k podávání návrhů na předsedu výběrové komise. Z pléna byl navržen 
do funkce předsedy výběrové komise Ing. Karel Obluk. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 
Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel (Ing. Karel Obluk). 
Ing. Karel Obluk byl zvolen do funkce předsedy výběrové komise.  
 
AD 5) Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 

Ředitel MAS upozornil členy komise, že podpisem prezenční listiny se zavázali k nestrannosti 
a nezaujatosti při hodnocení projektů a na případné důsledky při nedodržení tohoto závazku. 
Nezaujatost znamená, že člen komise není nijak svázán s příslušným žadatelem – není členem jeho 
orgánu (starosta, člen zastupitelstva, člen správní rady nebo dozorčí rady apod.), není rodinným 
příslušníkem žadatele apod. Dále pak hodnotitel nemůže být stejným způsobem svázán ani se 
zpracovatelem projektu (žádosti). Každý člen výběrové komise po vylosování projektu je povinen na 
tuto případnou skutečnost (střet zájmů) upozornit ředitele MAS a nesmí takovýto projekt ani ostatní 
projekty v dané fichi bodovat. 
Z důvodu střetu zájmu nemohou bodovat projekty členové výběrové komise Ing. Šárka Slavíčková za 
T E R M O Frýdlant n/O s.r.o. ve Fichi č. 4 Cestovní ruch a Jan Klimánek za TOZOS spol. s r.o. ve Fichi č. 
3 Rozvoj zemědělského podnikání. Oba jsou zástupci společností, které podaly žádost o dotaci ve 
fichích, které jsou zahrnuty do dané výzvy k podávání žádostí o dotaci. 
Vzhledem k tomu, že členové VK obdrželi s předstihem žádosti o dotaci v elektronické formě 
a předběžně si svá hodnocení připravili, bylo navrženo, aby všechny žádosti bodovali všichni členové 
VK kromě členů, u kterých byl deklarován střet zájmů. Podepsané formuláře s bodovým hodnocením 
budou členové postupně předávat administrátorce projektů, která zanese výsledky bodování 
projektů do PC. 
Výběrová komise navržený postup bodování a výběru projektů jednomyslně schválila. 
 
AD 6) Alokace prostředků 

Věra Kratochvílová informovala o výši finančních prostředků na 6. výzvu: 
  Fiche č. 1 – Občanská vybavenost:   4 949 113,- Kč, 
  Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání  1 049 240,- Kč, 
  Fiche č. 4 – Cestovní ruch    1 916 371,- Kč, 
  Celkem       7 914 724,- Kč. 
Oproti alokaci uvedené ve vyhlášené Výzvě č. 6 dochází k celkovému navýšení finančních prostředků 
o 256 613,- Kč z důvodu úspor v realizovaných projektech a výdajích MAS v době od vyhlášení výzvy 
(25. 11. 2011). Výpočet alokace vychází z přidělené výše finančních prostředků SZIFem na rok 2012 
a z výše nevyčerpané dotace z minulých let. Výpočet je proveden tak, aby přesně odpovídal 
procentuálnímu rozvržení na jednotlivé fiche stanoveném ve Strategickém plánu LEADER s ohledem 
na doposud vyčerpané a schválené dotace na projekty v jednotlivých fichích, tj.: 
Fiche č. 1 – Občanská vybavenost ……………………….  44% 
Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice …………………  10 % 
Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání ………  10 % 
Fiche č. 4 – Cestovní ruch ………………………………....... 6 % 
Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura ……..  30 % 
Podmínky aktualizovaných Pravidel pro opatření IV.1.2 stanoví, že vybranými projekty mohou být 
pouze projekty, na které vychází celá požadovaná výše dotace. Bude uplatněn postup, který je 
stanoven ve Strategickém plánu LEADER MAS Pobeskydí, kap. 10.2.  
Alokace na fiche byla členy výběrové komise jednomyslně schválena. 
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AD 7) Přidělování projektů členům výběrové komise, bodování a předávání výsledků k průběžné 
evidenci administrátorce 

Bylo přistoupeno k bodování projektů v souladu se schváleným postupem v bodě AD 5) tohoto 
zápisu. 
 
AD 8) Stanovení pořadí projektů dle výsledků bodování 

Výsledky bodového hodnocení předkládali členové průběžně administrátorce projektů k zaevidování 
a stanovení pořadí dle výše bodového hodnocení. Po ukončení bodového hodnocení bylo stanoveno 
pořadí projektů podle dosažených bodů. Dle postupu, stanoveném v kap. 10.2 Strategického plánu 
LEADER MAS Pobeskydí byl proveden výběr projektů navržených k finanční podpoře. 
Bylo zjištěno, že souhrnná zbývající nevyčerpaná finanční částka v této výzvě činí 387 709,- Kč. Bylo 
navrženo, aby tato částka byla převedena do následující výzvy č. 7, tj. na fiche č. 2 a 5. Tento návrh 
byl členy VK jednomyslně schválen. 
 
AD 9) Schválení výsledků výběru projektů, závěr 

Administrátorka projektů – Ing. Aneta Struhalová seznámila členy komise s výsledky výběru projektů 
(viz příloha č. 1 k tomuto zápisu). 
Poté Ing. Oto Onderek vyzval členy výběrové komise k podání případných připomínek k výběru 
projektů. Žádné připomínky nebyly vzneseny a hlasováním byly výsledky výběru projektů 
jednomyslně schváleny.  
Předseda výběrové komise Ing. Karel Obluk poděkoval všem členům za aktivní účast, zaměstnancům 
MAS za přípravu a organizaci zasedání a ukončil jednání.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Věra Kratochvílová   …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Ověřili:  
 
Předseda výběrové komise Ing. Karel Obluk  .………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ředitel MAS – manažer pro realizaci SPL Ing. Oto Onderek  ..………………………………………… 
 
 
 
Přílohy: 
1. Výsledky výběru žádostí 
2. Prezenční listina 
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Příloha č. 1 
Výsledky výběru žádostí LEADER – 6. výzva 

 
Fiche č. 1 – Občanská vybavenost 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Obec Metylovice Stavební úpravy v mateřské škole v Metylovicích 962 244 23,31 Ano 

Obec Vojkovice Stavební úpravy Mateřské školy Vojkovice č. 17 884 899 22,23 Ano 

Obec Krásná 
Inovace hasičské zbrojnice - centra kulturního dění 
obce Krásná 

1 489 524 19,92 Ano 

Obec 
Komorní Lhotka 

Bezbariérový úřad 890 940 19,85 Ano 

Obec Smilovice 
Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení 
obce Smilovice 

1 327 516 19,54 Ne 

Obec Dobrá Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá 972 000 19,15 Ne 

Obec Dobratice 
Výměna topné soustavy včetně kotlů v budově 
Základní školy v Dobraticích 

574 380 19,08 Ne 

Obec Janovice 
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice 
v Janovicích - 1. etapa 

917 838 19,08 Ne 

Obec 
Dolní Tošanovice 

Vybavení objektu TJ Dolní Tošanovice -  III. etapa 236 413 18,46 Ne 

Obec Bruzovice Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice 998 113 18,31 Ne 

Obec Lučina Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina 1 491 906 17,62 Ne 

Obec Těrlicko Obřadní síň obce Těrlicko 330 174 17,08 Ne 

Obec Hukvaldy 
Zajištění vybavení a zabezpečení sportovního 
centra v areálu TJ Sokol Hukvaldy 

309 129 16,85 Ne 

Obec 
Horní Bludovice 

Stavební úpravy objektu Obecního úřadu v Horních 
Bludovicích - 2. etapa 

1 800 000 12,54 Ne 

 
Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Karel Poncza Nákup zemědělské techniky 498 000 20,42 Ano 

Přemysl Motička Nákup diskového podmítače 190 000 18,83 Ano 

Radim Bača 
Nákup traktoru za účelem rozvoje ekologické 
zemědělské farmy 

540 000 18,67 Ano 

Lenka Máchová Pořízení techniky na sklizeň píce 228 000 18,00 Ne 

Karel Kuběnský Zakoupení strojů na přípravu půdy 426 000 17,42 Ne 

Rostislav Hrabec Pořízení svinovacího listu 300 000 16,67 Ne 

Petr Foldyna Budování pastevního areálu 107 833 16,58 Ne 

Anežka Herotová Modernizace zemědělské farmy 300 000 16,50 Ne 

TOZOS spol. s r.o. Mobilní technologie krmení pro chov skotu 640 000 16,17 Ne 

Petr Mácha Pořízení obraceče píce 105 000 15,50 Ne 

Ing. Oldřich Menšík 
Ph.D. 

Nákup stroje v rámci projektu produkce biomléka 240 000 15,42 Ne 

 
Fiche č. 4 – Cestovní ruch 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Slavomír Žilinský Hiporestaurace s ubytováním 1 200 000 21,25 Ano 

T E R M O   
Frýdlant n.O. s.r.o. 

Vybavení posilovny sportovního centra Giff Aréna 476 308 20,33 Ano 

Ski areál Řeka s.r.o. Dovybavení Ski Areálu Řeka 395 100 17,58 Ano 
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Příloha č. 2 
 

 
 
 



 6 

 

 



 7 

 



 8 

 


