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1. 

 

Z Á P I S  

ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s., 
k 3. výzvě “Výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)“ 

které se uskutečnilo 11. 2. 2020 od 8:30 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1 

Přítomni: Jiří Blahuta (Sdružení obcí povodí Morávky), Alena Krhutová (Farma Krásná s.r.o.), Ing. Jaroslav 

Votýpka, Ing. Vladimír Baginský (ŠOV Třanovice, o.p.s.) 
Omluven: Ing. Lucie Latochová (JK Vělopolí, z. s.), 
Hosté: Ing. Krystyna Nováková 

Program: 

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu 

2. Výběr projektů 3. „Výzvy MAS Pobeskydí - OPŽP - Intravilány a veřejná prostranství (sídelní 
zeleň)“ 

3. Závěr zasedání a vypracování zápisu 

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu 

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka, předseda programového výboru. 
Konstatoval, že je přítomno 4 členové z 5 členů programového výboru a dle stanov je zasedání 
usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková. 
Toto programový výbor (všichni příptomni) vzal na vědomí. Programový výbor jednomyslně schválil 
ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program. 
Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, 
kterým je předseda Ing. Jaroslav Votýpka a místopředseda Ing. Vladimír Baginský a kteří současně také 
zastupují členy programového výboru (Jaroslav Votýpka a ŠOV Třanovice o.p.s.). Pokud je usnesení 
schváleno programovým výborem je současně vyjádřen i souhlas statutárního orgánu, pokud není 
v zápise uvedeno jinak. 

2. Výběr projektů 3. „Výzvy MAS Pobeskydí - OPŽP - Intravilány a veřejná prostranství (sídelní 
zeleň)“ 

Kontrola střetu zájmů 

Předseda Jaroslav Votýpka zkontroloval na základě etických kodexů (doplněných o sjetiny z veřejně 
přístupných rejstříků – fyzické osoby v angažmá) střety zájmů a vyzval přítomné k nahlášení dalších střetu 
zájmů. 
Za střet zájmů se považuje střet vyplývající z personálního, rodinného, majetkového či jiného propojení 
osoby podílející se na hodnocení, výběru a schvalování projektů (hodnotícího zaměstnance MAS, 
ředitele, člena výběrové komise, programového výboru a kontrolní komise) s žadatelem. 
U žádných přítomného člena programového výboru nebyl zjištěn střet zájmů. Žádný z přítomných členů 
programového výboru se necítí v této souvislosti ve střetu zájmu. 

Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí, že žádný přítomný člen programového výboru není 
ve střetu zájmů vůči projektu 3. výzvy OPŽP. 

Kontrola podmínek vyplývajících z metodických pokynů 
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2. 

Dále byla ověřena podmínka vyplývající z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014-2020 „Při rozhodování o výběru projektů musí náležet nejméně 50 % hlasů 
členům výběrové komise, kteří nejsou zástupci veřejného sektoru“. Tato podmínka byla splněna, protože 
se zasedání zúčastnil jeden zástupce veřejného sektoru z celkového počtu 4 přítomných členů. 
Dále byla ověřena podmínka vyplývající z Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014-2020 „MAS zajistí, aby při rozhodování o výběru projektů veřejné 
orgány ani žádná z jednotlivých zájmových skupin neměly více než 49 % hlasů“. Na zasedání byl přítomen 

jeden zástupce veřejného sektoru tj. 25 % a žádná ze zájmových skupin nemá více než jeden přítomný 

člen programového výboru tj. 25 % (viz prezenční listina). Podmínka je splněna. 
Programový výbor (všichni přítomní) bere na vědomí, že programový výbor na tomto zasedání splňuje 
podmínky pro rozhodování o výběru projektu a hodnocení projektů vyplývající z metodického pokynu pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Metodického pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020. 

Přítomni se seznámili s přijatým projektem a s výsledky věcného hodnocení na základě zápisu ze 

zasedání výběrové komise. 

Výběr projektu 

Následně programový výbor se seznámil s hodnocení projektů v rámci 3. výzvy „Výzva MAS Pobeskydí 
– OPŽP – Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň)“ (dále také „3. výzva OPŽP“). 
Výše alokace výzvy je dostačující na podporu všech projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení. 
Programový výbor vybírá k podpoře všechny projekty dle tabulky 1. 
 

Tabulka 1: Výběr projektů v 3. výzvy OPŽP 

p.

č. 
Registrační číslo 
projektu 

Název projektu 

(žadatel) 

Bodové 
hodnoc

ení 

Splněny 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
projektu v Kč 

Výše 
požadované 
dotace (60 

%) 

1. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/

18_128/0010633 

Obnova zeleně na vybraných 
plochách obce Horní Domaslavice  
(Obec Horní Domaslavice) 78 Ano 1 526 198,53  915 719,11  

2. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/

18_128/0010615 

Výsadba na parkovišti pod 
zámečkem a zámecký park Hukvaldy  
(Biskupství ostravsko-opavské) 68 Ano 2 185 573,80  1 311 344,28  

3. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/

18_128/0010635 

Výsadba v obci Hukvaldy 

(Obec Hukvaldy) 68 Ano 871 142,36  522 685,41  

4. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/

18_128/0010637 

TĚRLICKO - HRADIŠTĚ, VEŘEJNÁ 
DĚTSKÁ ZAHRADA 

(Základní škola a Mateřská škola 
Těrlicko, příspěvková organizace) 68 Ano 2 078 325,04  1 246 995,02  

 

Programový výbor schvaluje výběr, resp. doporučení k financování žádosti o podporu  

• Obnova zeleně na vybraných plochách obce Horní Domaslavice žadatele Obec Horní Domaslavice 

• Výsadba na parkovišti pod zámečkem a zámecký park Hukvaldy žadatele Biskupství ostravsko-

opavské 

• Výsadba v obci Hukvaldy žadatele Obec Hukvaldy 

• TĚRLICKO - HRADIŠTĚ, VEŘEJNÁ DĚTSKÁ ZAHRADA žadatele Základní škola a Mateřská škola 
Těrlicko, příspěvková organizace 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 














