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

 
 

Z á p i s  
 

ze školení a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí - z.s.p.o., 
uskutečněného v sídle sdruţení Třanovice čp. 1 v pátek 10. 6. 2011 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Školení členů výběrové komise 
3. Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 
4. Volba předsedy výběrové komise 
5. Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 
6. Seznámení členů s výsledky příjmu a kontroly ţádostí 
7. Alokace prostředků na jednotlivé fiche 
8. Přidělení projektů členům výběrové komise k bodování 
9. Bodování přidělených projektů a předávání výsledků k průběţné evidenci administrátorce 
10. Stanovení pořadí projektů dle jednotlivých fichí a dle výsledků bodování 
11. Schválení výsledků výběru projektů, závěr 

 
AD 1) 

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 ţádné připomínky a byl jednomyslně 
schválen. 
Dále byli představeni noví členové výběrové komise schválení valnou hromadou: Ing. Miroslav Tofel (Sdruţení 
měst a obcí povodí Ondřejnice), Ladislava Latochová (Sdruţení obcí povodí Stonávky), Ing Šárka Slavíčková 
(TERMO Frýdlant n. O. s.r.o.) – v nepřítomnosti, Ing. Zdeněk Strnadel (ZO ČSOP Kunčice p. O.), Ing. Karel 
Obluk (Mikroregion Ţermanické a Těrlické přehrady).  
 
AD 2) 

Školení - členové výběrové komise byli podrobně proškoleni o způsobu bodování a výběru projektů v Programu 
rozvoje venkova, osa IV Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.  
Ing. Oto Onderek seznámil členy VK se strukturou ţádostí. 
Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
AD 3) 

Věra Kratochvílová představila členy výběrové komise s uvedením, kterého člena MAS Pobeskydí zastupují. Dále 
provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. Konstatovala, ţe je přítomno 10 
členů výběrové komise z celkového počtu 13 (2 omluveni a 1 neomluvena) a výběrová komise je tedy oprávněna 
provádět bodování a výběr projektů.  
 
AD 4) 

Ředitel MAS vyzval přítomné k podávání návrhů na předsedu výběrové komise. Z pléna byl navrţen do funkce 
předsedy výběrové komise Ing. Karel Obluk. Poté bylo přistoupeno k hlasování. Ing. Karel Obluk byl zvolen do 
funkce předsedy výběrové komise jednomyslně.  
 
AD 5) 

Ředitel MAS přednesl návrh postupu bodování a výběru projektů: 
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a) Kaţdý projekt bude bodován nejméně třemi členy výběrové komise, kromě projektu ve fichi č. 4, kde s 
ohledem na dostatečnou alokaci finančních prostředků v této fichi a pouze jeden podaný projekt, bude 
projekt hodnocen pouze dvěma členy VK. 

b) Přidělení projektů jednotlivým členům bude provedeno losováním – člen VK si vylosuje projekt z lístků, 
na kterých je uvedeno evidenční číslo projektu (ţádosti) a číslo fiche. 

c) V případě, ţe si člen VK vylosuje projekt (ţádost), ke kterému je nějakým způsobem zainteresován, 
nebo jej jiţ hodnotil, vylosuje si jiný projekt.  

d) Po ukončení bodování projektu, se člen komise dostaví k administrátorce, které vrátí projekt 
s vyplněným formulářem s bodovým hodnocením a vylosuje si další projekt k hodnocení. 

e) Takto se bude postupovat aţ do doby, kdy budou obodovány všechny projekty alespoň třemi členy 
komise (kromě fiche č. 4). 

Výběrová komise navrţený postup bodování a výběru projektů jednomyslně schválila. 
Ředitel MAS upozornil členy komise, ţe podpisem prezenční listiny se zavázali k nestrannosti a nezaujatosti při 
hodnocení projektů a na případné důsledky při nedodrţení tohoto závazku. Nezaujatost znamená, ţe člen komise 
není nijak svázán s příslušným ţadatelem – není členem jeho orgánu (starosta, člen zastupitelstva, člen správní 
rady nebo dozorčí rady apod.), není rodinným příslušníkem ţadatele apod. Dále pak hodnotitel nemůţe být 
stejným způsobem svázán ani se zpracovatelem projektu (ţádosti). Kaţdý 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. V tomto případě si vylosuje jiný projekt. 
Z důvodu střetu zájmu nemůţe člen výběrové komise Ing. Karel Obluk hodnotit projekty ve Fichi č. 1 a Jan 
Klimánek nemůţe hodnotit projekty ve Fichi č. 3.  
 
AD 6) 

Manaţerka MAS – Věra Kratochvílová informovala členy výběrové komise formou PC prezentace o výsledcích 
příjmu ţádostí o dotaci, podaných ţádostech a průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektů 
v rámci 4. výzvy MAS. Členové výběrové komise obdrţeli seznamy všech podaných ţádostí o dotaci ve 4. výzvě.  
 
AD 7) 

Věra Kratochvílová přednesla rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche tak, jak je schválila valná 
hromada MAS Pobeskydí pro 4. výzvu: 

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost  6 100 942,- Kč  
 Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice 1 355 765,- Kč   
 Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 1 491 341,- Kč    
 Fiche č. 4 – Cestovní ruch 1 491 341,- Kč 
 Celkem:  10 439 389,- Kč             
Nová podmínka aktualizovaných Pravidel pro opatření IV.1.2 stanoví, ţe vybranými projekty mohou být pouze 
projekty, na které vychází celá poţadovaná výše dotace a nelze jiţ stanovovat projekty náhradní. Bude uplatněn 
postup, který je stanoven ve Strategickém plánu LEADER MAS Pobeskydí, kap. 10.2. 
 
AD 8) 

Bylo provedeno přidělení projektů členům výběrové komise k bodování v souladu se schváleným postupem 
v bodě AD 5) tohoto zápisu. 
 
AD 9) 

Bylo provedeno bodování přidělených projektů a předávání výsledků k průběţné evidenci administrátorce 
projektů v souladu se schváleným postupem v bodě AD 5) tohoto zápisu.  
 
AD 10) 

Výsledky bodového hodnocení předkládali členové průběţně administrátorce projektů k zaevidování a stanovení 
pořadí dle výše bodového hodnocení podle jednotlivých fichí. Po ukončení bodového hodnocení bylo stanoveno 
pořadí projektů podle dosaţených bodů v rámci jednotlivých fichí. Dle postupu, stanoveném v bodě AD 7) tohoto 
zápisu byl proveden výběr projektů navrţených k finanční podpoře. 
Bylo zjištěno, ţe souhrnná zbývající finanční částka ze všech fichí činí 1 306 733,- Kč. Bylo navrţeno, aby tato 
částka byla přidělena ţadatelům, jejichţ projekty se umístily jako první nevybrané v jednotlivých fichích 
(hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrţeli se).  
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Dále bylo navrţeno, aby z moţných podpořitelných projektů byl vybrán ten, který získá podporu nejvíce hlasů 
členů VK, přičemţ jeden člen výběrové komise můţe hlasovat jen pro jeden projekt, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy VK (hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrţeli se). 
 
Hlasování o přidělení zbývající částky: 
Fiche č. 1 Ţadatel:  Římskokatolická farnost Morávka 
  Název projektu:  Stavební úpravy střechy a krovu bývalé fary v Praţmě 
  Poţadovaná dotace:  990 000,- Kč  
  Výsledek hlasování:  (5 pro včetně předsedy výběrové komise) 
Fiche č. 3 Ţadatel:  Karel Poncza 
  Název projektu:  Výstavba seníku 
  Poţadovaná dotace:  570 886,- Kč  
  Výsledek hlasování:  (5 pro) 
 
Hlasováním byla doporučena podpora pro projekt „Stavební úpravy střechy a krovu bývalé fary v Praţmě“ 
ţadatele Římskokatolická farnost Morávka. 
 
Zbývající částka ve výši 316 733,- Kč bude převedena do 5. výzvy nebo do příštího roku. O tom bude rozhodnuto 
na příštím zasedání výběrové komise v rámci 5. výzvy.   
 
AD 11) 

Administrátorka projektů – Aneta Struhalová seznámila členy komise s výsledky výběru projektů (viz příloha č. 1 
k tomuto zápisu). 
Předseda výběrové komise Ing. Karel Obluk poděkoval všem členům za aktivní účast, zaměstnancům MAS za 
perfektní přípravu a organizaci zasedání a ukončil jednání.  
 
 
 
 
 
Zapsala: Věra Kratochvílová                                                                 …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Ověřili:  
 
Předseda výběrové komise Ing. Karel Obluk             .………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ředitel MAS – manaţer pro realizaci SPL Ing. Oto Onderek                ..………………………………………… 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Výsledky výběru ţádostí 
 
Příloha č. 2:  Prezenční listina 

 
 



 4 

Příloha č. 1 
 

Výsledky výběru žádostí 
 

LEADER – 4. Výzva 
 

 
 
 
 

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost 
 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet bodů Vybrán 

Obec Pstruţí Mateřská škola v Pstruţí 426 668 26,60 Ano 

Obec Dolní 
Tošanovice 

Stavební úpravy objektu TJ Dolní 
Tošanovice – II. etapa 

1 800 000 25,80 Ano 

Město Frýdlant nad 
Ostravicí 

Frýdlant nad Ostravicí, Stavební úpravy 
ZŠ T.G.M. č.p. 1260, pavilonu 10J        
na mateřskou školu 

949 500 23,00 Ano 

Obec Soběšovice Dětské hřiště v Soběšovicích 603 586 22,80 Ano 

Obec Horní 
Tošanovice 

Multifunkční sportovní hřiště 1 496 079 21,20 Ano 

Římskokatolická 
farnost Morávka 

Stavební úpravy střechy a krovu bývalé 
fary v Praţmě 

990 000 21,00 Ano 

Obec Smilovice 
Rekonstrukce kulturního a 
společenského zařízení obce Smilovice 

1 327 516 19,60 Ne 

Obec Bruzovice 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Bruzovice 

998 113 19,20 Ne 

Obec Janovice 
Rekonstrukce a přístavba hasičské 
zbrojnice v Janovicích 

1 194 494 18,40 Ne 

VK Raškovice 
Rekonstrukce oplocení sportovního 
areálu, výstavba beach kurtu 

526 410 18,40 Ne 

Obec Raškovice 
Rekonstrukce společenského sálu 
restaurace Obecník v Raškovicích 

990 000 17,60 Ne 

SK Třanovice o.s. 
Stavební úpravy budovy SK Třanovice - 
I. etapa 

1 800 000 17,20 Ne 

Místní skupina 
PZKO Třanovice 

Přístavba a nástavba budovy PZKO v 
Třanovicích 

1 800 000 15,80 Ne 

Obec Těrlicko Obřadní síň obce Těrlicko 346 374 14,80 Ne 

Obec Ropice 
Stavební úpravy víceúčelové budovy   
č.p. 142 v Ropici 

585 045 14,80 Ne 

Obec Krásná Inovace budovy hasičské zbrojnice 1 800 000 14,20 Ne 

Obec Lučina 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci 
Lučina 

1 498 500 14,00 Ne 
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Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice 

 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet bodů Vybrán 

Římskokatolická 
farnost Bruzovice 

Stavební úpravy kostela sv. Stanislava 
v Bruzovicích 

990 000 22,40 Ano 

Římskokatolická 
farnost Ostrava-
Stará Bělá 

Oprava interiéru kostela sv. Jana a Pavla 
v Krmelíně 

342 000 18,60 Ano 

Římskokatolická 
farnost Dobratice 

Rekonstrukce kaple Navštívení Panny 
Marie a kamenných kříţů ve Vojkovicích 

1 355 400 15,40 Ne 

Obec Čeladná 
Památník Josefa Kaluse - rekonstrukce a 
materiálně-technické vybavení 

504 562 13,40 Ne 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 
 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet bodů Vybrán 

Eva Nohelová Modernizace určená pro chov koní 255 000 20,40 Ano 

Petr Mácha 
Zajištění krmivové základny pro odchov 
skotu 

110 250 20,20 Ano 

Miroslav Herot 
Pořízení techniky na sklizeň píce a 
výdejního automatu na mléko 

960 000 18,60 Ano 

Karel Poncza Výstavba seníku 570 886 17,80 Ne 

TOZOS spol. s r.o. 
Modernizace technologie krmení pro 
chov skotu 

800 000 17,60 Ne 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche č. 4 – Cestovní ruch 
 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet bodů Vybrán 

REIT Jízdárna pod 
Lipovým s.r.o. 

Rozšíření ubytovací kapacity na 
Penzionu Jízdárna 

1 199 573 19,50 Ano 
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Příloha č. 2 
 
 

Prezenční listina 
 


