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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 sdružení Třanovice čp. 1 v úterý 4. 10. 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 žádostí 
7. Alokace prostředků  
8. Přidělování projektů členům výběrové komise, bodování a předávání výsledků k průběžné evidenci 

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

 
 
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 a byl jednomyslně 
schválen. 
 
AD 2)  Školení členů výběrové komise 

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 s obecnými zásadami hodnocení projektů a s formou žádosti o dotaci ve 
Výzvě č. 5. 
Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
AD 3)  Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 

Věra Kratochvílová představila členy výběrové komise s uvedením, kterého člena MAS Pobeskydí zastupují. Dále 
provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. Konstatovala, že je přítomno 9 
členů výběrové komise z celkového počtu 13 (4 omluveni) a výběrová komise je tedy 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. Ing. Karel Obluk byl zvolen do 
funkce předsedy výběrové komise jednomyslně.  
 
AD 5)  Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 

Ředitel MAS přednesl návrh postupu bodování a výběru projektů: 
a) Každý projekt bude bodován nejméně třemi členy výběrové komise. 
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b) Přidělení projektů jednotlivým členům bude provedeno losováním – člen VK si vylosuje projekt z lístků, 
na kterých je uvedeno evidenční číslo projektu (žádosti). 

c) V případě, že si člen VK vylosuje projekt (žádost), ke kterému je nějakým způsobem zainteresován, 
nebo jej již 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 až do doby, kdy budou obodovány všechny projekty alespoň třemi členy 
komise. 

Výběrová komise navržený postup bodování a výběru projektů jednomyslně schválila. 
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 členové výběrové komise Ing. Miroslav Mališ a Pavel Postůvka bodovat žádný 
projekt. Oba jsou starosty obcí, které podaly žádost o dotaci ve Fichi č. 5, která je jedinou fichí, jež byla zahrnuta 
do dané výzvy k podávání žádostí o dotaci. Vzhledem k této skutečnosti oba členové neprováděli bodování 
projektů. 
 
AD 6)  Seznámení členů s výsledky příjmu a kontroly žádostí 

Manažerka MAS – 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 5. výzvy MAS. Členové výběrové komise obdrželi seznamy všech podaných žádostí o dotaci ve 5. výzvě.  
 
AD 7)  Alokace prostředků 

Věra Kratochvílová informovala o výši finančních prostředků na 5. výzvu schválenou valnou hromadou MAS 
Pobeskydí: 
  Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura:       3 118 260,- Kč 
Nová podmínka aktualizovaných Pravidel pro opatření IV.1.2 stanoví, že vybranými projekty mohou být pouze 
projekty, na které vychází celá požadovaná výše dotace a nelze již stanovovat projekty náhradní. Bude uplatněn 
postup, který je stanoven ve Strategickém plánu LEADER MAS Pobeskydí, kap. 10.2. Tento postup byl uplatněn 
již v předcházející 4. výzvě. Z tohoto důvodu je možno převést z předcházející výzvy do Výzvy č. 5 nevyčerpanou 
částku ve výši 316 733,- Kč.  
Dále V. Kratochvílová informovala o částce 390 273,- Kč, která nebyla vyčerpána při realizaci projektů 
v předcházejících letech a je ji možno rovněž převést do této 5. výzvy.  
Bylo navrženo, aby celková disponibilní částka ve výši 3 825 266,- Kč byla použita na podporu projektů podaných 
v této 5. výzvě. Tento návrh byl členy výběrové komise jednomyslně schválen. 
 
AD 8)  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 9)  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 bodě AD 7) tohoto zápisu byl proveden výběr projektů navržených 
k finanční podpoře. 
Bylo zjištěno, že souhrnná zbývající finanční částka činí 236 047,- Kč. Bylo schváleno, aby tato částka byla 
převedena do následující výzvy (hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).  
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AD 10)  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 o 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 – 5. výzva 
 

 
 

Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura 
 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet bodů Vybrán 

Obec Raškovice 
Chodníky, zpevněná plocha, terénní 
úpravy u zdravotního střediska a lékárny 
Raškovice 

532 733 20,75 Ano 

Obec Dobratice 
Instalace dopravně bezpečnostních 
prvků – 2 ks radarů v Dobraticích 

117 000 19,75 Ano 

Obec Horní 
Bludovice 

Chodník a zatrubnění silniční příkopy 
Horní Bludovice 

1 347 061 18,50 Ano 

Obec Dolní 
Domaslavice 

Obnova místní komunikace okolo 
Masného 

892 225 18,25 Ano 

Obec Hukvaldy 
Zvýšení bezpečnosti občanů v obci 
Hukvaldy 

254 700 17,50 Ano 

Obec Ostravice 
Inovace technologie zimní údržby 
chodníků v obci Ostravice a v areálu 
Základní školy 

445 500 17,50 Ano 

Obec Žermanice Obnova VO v Žermanicích 464 229 17,50 Ne 

Obec Malenovice Veřejné prostranství Malenovice 892 660 16,50 Ne  

Obec Hnojník 
Rekonstrukce místní komunikace v obci 
Hnojník 

519 317 16,25 Ne 

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

945 465 16,00 Ne  

Obec Albrechtice 
Nákup zahradní techniky, nákup 
zahradních laviček a úprava prostranství 

497 700 16,00 Ne 

Obec Metylovice 
Inovace stávajícího veřejného osvětlení 
na LED svítidla 

898 200 15,25 Ne 

Římskokatolická 
farnost Hukvaldy 

Zlepšení vzhledu obce Hukvaldy 
revitalizací zámeckého parku pro 
veřejnost 

887 585 15,00 Ne 

Obec Čeladná Oplocení areálu hřbitova na Čeladné 384 786 14,00 Ne 

Obec Lučina Obnova povrchu místní komunikace 466 159 13,25 Ne 

Obec Dobrá 
Nákup zahradního traktoru pro obec 
Dobrá 

128 700 13,00 Ne  

Obec Třanovice 
Veřejné prostranství v centru obce 
Třanovice 

1 800 000 12,75 Ne 
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Příloha č. 2 

 
 

 
 



 6 

 


