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

 

Z á p i s 
 

ze školení dne 19. 2. 2013  
a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí dne 26. 2. 2013, 

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

19. 2. 2013 
 Školení členů výběrové komise 
26. 2. 2013 

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 
 

19. 2. 2013 
 
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 8. 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 8. výzvě. 

Ing. Oto Onderek seznámil členy VK s obecnými zásadami hodnocení projektů a s formou žádosti 
o dotaci ve Výzvě č. 8. 

Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
 
29. 2. 2013 
 
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: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Program byl schválen. 
 
AD 2) Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 

Věra Kratochvílová provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. 
Konstatovala, že je přítomno 15 členů výběrové komise z celkového počtu 19, z toho 7 členů jsou 
zástupci z veřejné sféry a výběrová komise je, tedy usnášeníschopná a oprávněna provádět výběr 
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projektů. 

 
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. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Ing. Karel Obluk byl zvolen do funkce předsedy výběrové komise. Předseda VK a pověřil Ing. Onderka 
řízením zasedání. 
Na jednání se dostavil JUDr. Jiří Volný. Celkový počet přítomných členů VK: 16 
 
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. 

Střet zájmů byl pracovníky MAS zjištěn u následujících členů výběrové komise: 

- Marek Kaniok DiS, zástupce člena Sdružení obcí povodí Morávky, je starostou Obce Pražmo, 
která podala žádost o dotaci ve Fichi č. 1, nemůže tedy bodovat ani hlasovat o žádostech ve 
Fichi č. 1, 

- Ing. Miroslav Tofel, zástupce člena Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, je starostou Obce 
Kozlovice, která podala žádost o dotaci ve Fichi č. 1, nemůže tedy bodovat ani hlasovat 
o žádostech ve Fichi č. 1, 

- Ing. Pavla Bohačíková, zástupce člena Družstvo Raškovice, který podal žádost o dotaci ve Fichi 
č. 3, nemůže tedy bodovat ani hlasovat o žádostech ve Fichi č. 3, 

- Libor Sasýn, zástupce člena SK Pržno, který podal žádost o dotaci ve Fiche č. 1, nemůže tedy 
bodovat ani hlasovat o žádostech ve Fichi č. 1. 

Ing. Onderek vznesl dotaz ke členům výběrové komise, zda u nich nenastává střet zájmů s některým 
hodnoceným projektem, případně, zda o tomto mají pochybnosti. Nikdo další z přítomných členů 
střet zájmů ani pochybnost o případném střetu zájmů neohlásil. Zbývající členové mohou hodnotit 
všechny žádosti podané ve výzvě č. 8. 

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, 
kromě těch, u kterých by nastal střet zájmů (viz výše). Podepsané formuláře s bodovým hodnocením 
budou členové postupně předávat pracovníkům MAS, kteří zkontrolují správnost vyplnění a zaevidují 
výsledky bodování projektů do tabulek. 

Hlasování: 16 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 8. 
výzvy MAS. Celkem bylo podáno 30 žádostí. V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 
projektů nebyla pracovníky MAS vyřazena žádná žádost. 
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AD 6) Alokace finančních prostředků 

Věra Kratochvílová informovala o disponibilní výši finančních prostředků na 8. výzvu, které byly 
schváleny valnou hromadou: 
  Fiche č. 1 – Občanská vybavenost:   6 294 249,- Kč, 
  Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání  1 079 592,- Kč, 
  Fiche č. 4 – Cestovní ruch        665 824,- Kč, 
  Celkem        8 039 665,- Kč. 
Disponibilní výše finančních prostředků na všechny fiche pro rok 2013 je tvořena součtem alokace 
přidělené ministerstvem zemědělství na rok 2013 ve výši 12 584 755,- Kč a prostředků uspořených 
v realizovaných projektech ve výši 88 944,- Kč k datu vyhlášení výzvy, celkem 12 673 699,- Kč. 
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 % 

Vzhledem k tomu, že v 8. výzvě do Fiche č. 4 byla podána pouze jedna žádost s požadavkem na dotaci 
ve výši 115 200,- Kč a proplacené a schválené dotace v této fichi nedosahují plánovaných 6 procent, 
bude zbývající částka z této fiche převedena do 9. výzvy, ve které bude znovu vyhlášena Fiche č. 4. 

Podmínky aktualizovaných Pravidel pro opatření IV.1.1 stanoví, že vybranými projekty mohou být 
pouze projekty, které lze podpořit v plné výši požadované dotace. Bude uplatněn postup, který je 
stanoven ve Strategickém plánu LEADER MAS Pobeskydí, kap. 10.2 a interním předpisu „Postup 
výběru projektů, zajištění transparentnosti a zamezení střetu zájmů“. 

Na jednání se dostavil Marek Kaniok DiS. Celkový počet přítomných členů VK: 17.  

 
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 
bylo stanoveno pořadí projektů podle dosažených bodů. 

Celková zbývající nerozdělená částka z Fiche č. 1 a Fiche č. 3 činila 648 057,- Kč. 

V souladu s interním postupem pro výběr projektů bylo přistoupeno k hlasování o přidělení zbývající 
nerozdělené dotace projektům, které se umístily jako první „pod čarou“. 

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.  

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

ve Fichi č. 1: „Stavební úprava ZŠ Ropice“ žadatele Obec Ropice s požadovanou dotací 1 799 905,- Kč, 

ve Fichi č. 3: „Koupě obraceče na seno“ žadatele JZD Staré Hamry s požadovanou dotací 60 000,- Kč.  

Vzhledem k tomu, že zbývající částka 648 057,- Kč nepostačuje na pokrytí žádosti Obce Ropice ve 
Fichi č. 1, bylo rozhodnuto o podpoře žádosti JZD Staré Hamry ve Fichi č. 3. 

Zbývající nerozdělená částka ve výši 588 057,- Kč se automaticky převádí do příští výzvy. 

 
AD 9) Schválení výsledků výběru projektů, závěr 

Administrátorka projektů – Ing. Aneta Struhalová seznámila členy komise s výsledky výběru projektů 
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(viz příloha č. 1 k tomuto zápisu). Poté Ing. Oto Onderek vyzval členy výběrové komise k podání 
případných připomínek k výběru projektů. Předseda VK vyjádřil politování nad tím, že nebyl 
podpořen projekt žadatele Junák – svaz skautů a skautek. K tomu proběhla diskuse, která byla 
uzavřena konstatováním, že každý člen VK boduje projekty dle preferenčních kritérií samostatně dle 
svého uvážení a není možné dodatečně toto bodování měnit. 

Žádné další připomínky nebyly vzneseny, a proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení výsledků 
výběru projektů. 

Hlasování: 17 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 – 8. výzva 
2. Prezenční listiny 
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Příloha č. 1 

 
 

Výsledky výběru žádostí LEADER – 8. výzva 
 
 
 

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Obec Dobrá Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá 972 000 22,29 ANO 

Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem 

Revitalizace budovy MŠ „Dolní“ v Kunčicích 
pod Ondřejníkem a venkovní úpravy 
školkového areálu 

740 700 21,79 ANO 

Obec Hnojník Nákup mikrobusu 947 988 21,71 ANO 

Obec Metylovice Generální oprava osvětlení, podlahy 
a obkladů stěn v tělocvičně TJ SOKOL 
Metylovice č.p. 111 

988 029 21,36 ANO 

Obec Pražmo Zavedení inovačních přístupů pro předškolní a 
mimoškolní vzdělávání 

236 051 21,29 ANO 

Obec Smilovice Rekonstrukce kulturního a společenského 
zařízení Smilovice 

1 273 516 21,07 ANO 

Obec Lhotka Rekonstrukce sálu Obecního domu 544 500 20,21 ANO 

Obec Ropice Stavební úprava ZŠ Ropice 1 799 905 20,07 NE 

Obec Ostravice „Plynofikace ústředního vytápění mateřské 
školy Ostravice č.p. 308“ 

1 453 983 19,86 NE 

Junák - svaz 
skautů a skautek 
ČR, středisko sv. 
Jiří Brušperk 

Rekonstrukce skautské klubovny 277 650 19,79 NE 

Sportovní klub 
Pržno 

Víceúčelová hřiště - Pržno, 1. etapa 1 308 270 19,57 NE 

Obec Lučina Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina 1 491 906 18,93 NE 

Obec Těrlicko Obřadní síň obce Těrlicko 330 174 17,86 NE 

Obec Kozlovice Stavební úpravy venkovního hřiště u MŠ 
v Kozlovicích 

974 012 17,79 NE 

Obec Pazderna Rekonstrukce střechy obecního domu 
v Pazderně 

739 829 17,43 NE 

Obec Střítež Rekonstrukce ústředního vytápění v objektu 
kulturního domu a domu služeb ve Stříteži 

463 940 17,29 NE 

Fotbalový club 
Kozlovice, 
občanské 
sdružení 

Oprava oplocení veřejně přístupného 
sportovního areálu v Kozlovicích 

896 806 16,64 NE 

Tělovýchovná 
jednota Stará Ves 
nad Ondřejnicí, 
o.s. 

Obnova mobiliáře víceúčelové sportovní haly 
pro potřeby pořádání kulturních akcí 

556 084 15,36 NE 
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Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Farma Krásná 
s.r.o. 

Modernizace dojírny 300 000 20,19 ANO 

Lenka Máchová Pořízení techniky na sklizeň píce 228 000 19,50 ANO 

Karel Kuběnský Krmný míchací vůz se zastýlací turbínou 
a adaptérem na vakování 

495 000 18,88 ANO 

JZD Staré Hamry Koupě obraceče na seno 60 000 18,81 ANO 

Ondřej Novák Dovybavení traktoru zařízením pro 
zefektivnění výroby a skladování krmiva pro 
skot 

143 880 18,50 NE 

Jiří Prokeš Shrnovač píce 225 522 18,44 NE 

Ing. Oldřich 
Menšík, Ph.D. 

Pořízení technologie na pasteraci a skladování 
mléka 

234 000 18,06 NE 

Karel Poncza Nákup mulčovače 120 000 17,94 NE 

Družstvo 
Raškovice 

Modernizace sklizně pícnin – žací lišta 299 000 17,31 NE 

Radek Vitásek Nákup neseného diskového žacího stroje 110 000 17,13 NE 

Petr Krpec Nákup zemědělské techniky 113 500 16,50 NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche č. 4 – Cestovní ruch 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Ing. Oldřich 
Menšík, Ph.D. 

Modernizace a dovybavení malokapacitního 
ubytovacího zařízení 

115 200 18,94 ANO 
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Příloha č. 2 
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