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

 

Z á p i s 
 

ze školení dne 11. 10. 2012  
a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí dne 18. 10. 2012, 

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

11. 10. 2012 
 Školení členů výběrové komise 
18. 10. 2012 

1. Zahájení 
2. Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 
3. Volba předsedy výběrové komise 
4. Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 
5. Seznámení členů s výsledky příjmu a kontroly žádostí 
6. Alokace finančních prostředků 
7. Bodování projektů členy výběrové komise 
8. Stanovení pořadí projektů dle výsledků bodování 
9. Schválení výsledků výběru projektů, závěr 
 

11. 10. 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 7. výzvy MAS. Členové výběrové komise obdrželi CD s žádostmi o dotaci, formuláře 
pro bodové hodnocení výběrové komise MAS a seznamy všech podaných žádostí o dotaci v 7. výzvě. 

Ing. Oto Onderek seznámil členy VK s obecnými zásadami hodnocení projektů a s formou žádosti 
o dotaci ve Výzvě č. 7. 

Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
 
18. 10. 2012 
 
AD 1) 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. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
AD 2) Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 

Věra Kratochvílová provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. 
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Konstatovala, že je přítomno 8 členů výběrové komise z celkového počtu 15 a výběrová komise je 
tedy usnášeníschopná a oprávněna provádět výběr projektů. 

Ing. Onderek oznámil, že na zasedání VK se dostavili hosté z nově založené místní akční skupiny MAS 
Slezská brána Ing. Miroslav Lysek a Jan Kuchař. Tato MAS se připravuje na vstup do programů typu 
LEADER po roce 2013 a do opatření III.4.1 Programu rozvoje venkova v příštím roce. Jejich účast na 
zasedání výběrové komise je z důvodu získávání zkušeností a poznatků z činnosti MAS. Ing. Onderek 
požádal členy VK o schválení účasti uvedených hostů na tomto zasedání. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Účast hostů na jednání byla schválena. 
 
AD 3) 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. 

Přišla paní Zdeňka Kohutová, počet členů 9 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Ing. Karel Obluk byl zvolen do funkce předsedy výběrové komise. 
 
AD 4) 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 dále 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 obdržení projektu k bodování je 
povinen na tuto případnou skutečnost (střet zájmů) upozornit ředitele MAS a nesmí takovýto projekt 
ani ostatní projekty v dané fichi bodovat. 

Ing. Onderek vznesl dotaz ke členům výběrové komise, zda u nich nenastává střet zájmů s některým 
hodnoceným projektem, případně, zda o tomto mají pochybnosti. Vzhledem k tomu, že nikdo 
z přítomných členů střet zájmů ani pochybnost o případném střetu zájmů neohlásil a že ani 
pracovníky MAS střet zájmů nebyl při kontrole projektů zjištěn, bylo konstatováno, že všichni členové 
výběrové komise mohou hodnotit všechny projektové žádosti podané v 7. výzvě. 

Protože členové VK obdrželi s předstihem všechny žádosti o dotaci v elektronické formě a předběžně 
si svá hodnocení připravili, bylo navrženo, aby všechny žádosti bodovali všichni přítomní členové. 
Podepsané formuláře s bodovým hodnocením budou členové postupně předávat pracovníkům MAS, 
kteří zkontrolují správnost vyplnění a zanesou výsledky bodování projektů do PC. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Výběrová komise navržený postup bodování a výběru projektů schválila. 

 

AD 5) Seznámení členů s výsledky příjmu a kontroly žádostí 

Věra Kratochvílová informovala členy výběrové komise o výsledcích příjmu žádostí o dotaci, 
podaných žádostech a průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektů v rámci 7. 
výzvy MAS. 
 
AD 6) Alokace prostředků 

Věra Kratochvílová informovala o disponibilní výši finančních prostředků na 7. výzvu: 
  Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice:   1 339 890,- Kč, 
  Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura  3 159 862,- Kč, 
  Celkem       4 499 752,- Kč. 
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Původní předpokládaná alokace finančních prostředků uvedená ve Výzvě č. 7 činila: 
  Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice:   1 230 216,- Kč, 
  Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura  2 839 267,- Kč, 
  Celkem       4 069 483,- Kč. 
Oproti alokaci uvedené ve vyhlášené Výzvě č. 7 se jedná o celkové navýšení disponibilních finančních 
prostředků o 430 269,- Kč z důvodu úspor v realizovaných projektech a výdajích MAS v době od 
vyhlášení výzvy (6. 8. 2012). Disponibilní výše finančních prostředků je tvořena součtem přidělené 
výše SZIFem na rok 2012, od níž je odečtena částka přidělená na projekty v 6. výzvě, a výše 
nevyčerpané dotace na realizované projekty. Výpočet na jednotlivé fiche je proveden tak, aby bylo 
cílově dosaženo procentuálního rozvržení na fiche stanoveného 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. 

Členové VK byli vyzváni ke schválení alokace dle disponibilních prostředků na 7. výzvu ve výši 
4 499 752,- Kč, z toho na fichi č. 2: 1 339 890,- Kč a na fichi č. 5: 3 159 862,- Kč. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Alokace na fiche byla členy výběrové komise schválena. 
Přišel Ing. Petr Krzywoń, počet členů 10 
 
AD 7) Bodování projektů členy výběrové komise  

Bylo přistoupeno k bodování projektů a předávání bodovacích formulářů ke zpracování na PC 
v souladu se schváleným postupem v bodě AD 4) tohoto zápisu. 
 
AD 8) Stanovení pořadí projektů dle výsledků bodování 

Výsledky bodového hodnocení předkládali členové VK průběžně pracovníkům MAS k zaevidování 
a stanovení pořadí dle výše bodového hodnocení. Po předání bodovacích formulářů ke zpracování na 
PC bylo stanoveno pořadí projektů podle dosažených bodů. 

Celková zbývající nerozdělená částka z obou fichí činila 1 083 076,- Kč. 

Jako první projekty v pořadí, které přesáhly alokovanou částku v jednotlivých fichích (první projekty 
„pod čarou“) se umístily 

ve fichi č. 2: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice - kulturního prvku dědictví venkova v obci Bruzovice“ 
žadatele Obec Bruzovice s požadovanou dotací 998 113,- Kč, 

ve fichi č. 5: „Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty“ žadatele Obec Nižní Lhoty s požadovanou 
dotací 999 000,- Kč. 

Bylo přistoupeno k hlasování, zda bude zbývající částka přidělena některému z prvních projektů „pod 
čarou“ (v případě neschválení se převádí zbývající částka do 8. výzvy). 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrželo se 

Dále bylo přistoupeno k hlasování, kterému žadateli bude přidělena zbývající částka s tím, že každý 
člen VK může hlasovat pouze pro jednoho žadatele. 

Hlasování: - pro žadatele Obec Bruzovice 9 členů, 

  - pro žadatele Obec Nižní Lhoty 1 člen, 

  - zdrželo se 0 členů. 



 4 

Dotace ve výši 998 113,- Kč byla přidělena žadateli Obec Bruzovice na projekt „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice - kulturního prvku dědictví venkova v obci Bruzovice“. Zbývající částka 84 963,- Kč se 
automaticky převádí do 8. výzvy. 

 
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. Bylo přistoupeno 
k hlasování o schválení výsledků výběru projektů. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

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 LEADER – 7. výzva 
2. Prezenční listiny 
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Příloha č. 1 
Výsledky výběru žádostí LEADER – 7. výzva 

 
Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Římskokatolická 
farnost 
Domaslavice 

Obnova fasády kostela v Domaslavicích 990 000 19,40 Ano 

Obec Bruzovice 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - kulturního 
prvku dědictví venkova v obci Bruzovice 

998 113 18,40 Ano 

JUNÁK - svaz 
skautů a skautek 
ČR, středisko Štít 
Pražmo 

Podpora udržitelnosti a zviditelnění tradičního 
venkovského zvonění v údolních zvoničkách 

123 750 17,70 Ne 

Římskokatolická 
farnost 
Metylovice 

Nová fasáda – pro kostel paráda 986 056 16,60 Ne 

Římskokatolická 
farnost Dobratice 

Restaurování retabula hlavního oltáře 
v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích 

873 000 16,30 Ne 

Obec Hukvaldy Výměna topného systému v objektu rodného 
domu Leoše Janáčka v Hukvaldech 

625 860 16,10 Ne 

Obec Smilovice 
Rekonstrukce pomníku padlých v 1. světové 
válce 

329 384 16,00 Ne 

Obec Palkovice Statická sanace objektu kaple Panny Marie 
Sedmibolestné na Myslíku 

593 608 14,70 Ne 

Římskokatolická 
farnost Ropice 

Nová střecha kostela v Ropici 994 500 13,60 Ne 

 
Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Obec Dobratice 
Bezbariérový chodník, 1. etapa - u Základní 
školy v Dobraticích 

989 435 20,70 Ano 

Obec Třanovice Veřejné prostranství v centru obce Třanovice 1 437 241 19,30 Ano 

Obec Nižní Lhoty Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty 999 000 17,60 Ne 

Obec Bruzovice 
Obnova veřejného osvětlení Bruzovice - 
Velicesta počátek - směr Žermanice 

945 465 17,30 Ne 

Obec Horní 
Bludovice 

Úprava zahrady ZŠ a MŠ Horní Bludovice 116 797 17,20 Ne 

Obec Řeka Obnova veřejného osvětlení v obci Řeka 558 000 17,20 Ne 

Obec Ostravice 
Rozšíření a inovace technologie zimní údržby 
chodníků a zeleně v obci Ostravice a areálu ZŠ 

447 300 15,20 Ne 

Obec Stonava 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 
Stonava 

810 000 13,10 Ne 
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Příloha č. 2 
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