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Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob  
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

Z á p i s  
 

ze školení dne 16. 5. 2013  
a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí dne 22. 5. 2013, 

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

16. 5. 2013 
 Školení členů výběrové komise 
22. 5. 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 
 

16. 5. 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 9. 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 9. výzvě. 

Ing. Oto Onderek seznámil členy VK s obecnými zásadami hodnocení projektů a s formou žádosti 
o dotaci ve Výzvě č. 9. 

Ing. Aneta Struhalová přednesla způsob bodování projektů dle preferenčních kritérií. 
 
 
22. 5. 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. 

 
AD 2) Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 

Věra Kratochvílová provedla kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise dle prezenční listiny. 
Konstatovala, že je přítomno 10 členů výběrové komise z celkového počtu 19, z toho 5 členů jsou 
zástupci z veřejné sféry a výběrová komise je tedy usnášeníschopná a oprávněna provádět výběr 
projektů. 
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AD 3) Volba předsedy výběrové komise 

Ředitel MAS vyzval přítomné k podávání návrhů na předsedu výběrové komise. Dosavadní předseda 
Ing. Karel Obluk se vzdal kandidatury z důvodu střetu zájmů a navrhnul do funkce předsedy Ing. Petra 
Krzywoně. Další návrhy do funkce předsedy nebyly podány. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Ing. Petr Krzywoń byl zvolen do funkce předsedy výběrové komise. Předseda VK pověřil Ing. Onderka 
dalším řízením zasedání. 
 
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: 

- Ing. Karel Obluk, zástupce člena Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, je starostou 
Obce Soběšovice, která podala žádost o dotaci ve Fichi č. 5, nemůže tedy bodovat ani 
hlasovat o žádostech ve Fichi č. 5.  

- Jana Pohludková, zástupkyně člena LUSTON o.p.s., je starostkou Obce Horní Bludovice, která 
podala žádost o dotaci ve Fichi č. 5, nemůže tedy bodovat ani hlasovat o žádostech ve Fichi č. 
5. 

- JUDr. Jiří Volný, zástupce člena Římskokatolická farnost Dobratice, která podala žádost 
o dotaci ve Fichi č. 2, nemůže tedy bodovat ani hlasovat o žádostech ve Fichi č. 2.  

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. 9. 

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 v PC. 

Hlasování: 10 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 9. 
výzvy MAS. Celkem bylo podáno 21 žádostí. V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti 
projektů nebyla pracovníky MAS vyřazena žádná žádost. 

 
AD 6) Alokace finančních prostředků 

Ing. Oto Onderek informoval o disponibilní výši finančních prostředků na 9. výzvu, která je poslední 
v tomto programovém období.  
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Alokace ve vyhlášené výzvě č. 9 činila: 

Číslo fiche Název fiche Předpokládaná alokace v Kč 

2. Kulturní dědictví a tradice 472 100,- 

4. Cestovní ruch 1 206 460,- 

5. Životní prostředí a infrastruktura 4 187 185,- 

Celkem 5 865 745,- 

 
V období mezi vyhlášením výzvy a zasedáním výběrové komise se disponibilní finanční prostředky pro 
9. výzvu zvýšily o 1 200 000,- Kč. Slavomíru Žilinskému původně schválená dotace v této výši na 
projekt Hiporestaurace s ubytováním v 6. výzvě, Fichi č. 4 Cestovní ruch, byla ještě před podepsáním 
dohody o poskytnutí dotace ukončena administrace projektu. 

Po diskuzi, s přihlédnutím k podaným žádostem v jednotlivých fichích a k plnění plánovaného 
procentuálního rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche, výběrová komise schválila 
novou alokaci v 9. výzvě takto: 

Číslo fiche Název fiche Nová alokace v Kč 

2. Kulturní dědictví a tradice 709 669,- 

4. Cestovní ruch 2 254 561,- 

5. Životní prostředí a infrastruktura 4 101 515,- 

Celkem 7 065 745,- 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželo (nehlasovali z důvodu střetu zájmů) 

 
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 jednotlivých fichí souhrnně činila 480 030,- 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: 10 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. 2: „Nová fasáda – pro kostel paráda – I. etapa“ žadatele Římskokatolická farnost 
Metylovice s požadovanou dotací 472 100,- Kč, 

ve Fichi č. 5: „Rekonstrukce místní komunikace v Soběšovicích“ žadatele Obec Soběšovice 
s požadovanou dotací 1 458 136,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že zbývající nerozdělená částka nepokrývá požadovanou dotaci Obce Soběšovice 
ve Fichi č. 5, schválila výběrová komise dotaci ve výši 472 100,- Kč na projekt „Nová fasáda – pro 
kostel paráda – I. etapa“ žadateli Římskokatolická farnost Metylovice ve Fichi č. 2. 

Zbývající částka z alokace na výzvu č. 9 ve výši 7 930,- Kč zůstává nerozdělena. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 
 



 4 

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, a proto bylo 
přistoupeno k hlasování o schválení výsledků výběru projektů. 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Předseda výběrové komise Ing. Petr Krzywoń poděkoval všem členům za aktivní účast, 
zaměstnancům MAS za přípravu a organizaci zasedání a ukončil jednání. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Věra Kratochvílová   …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Ověřili: 
 
Předseda výběrové komise Ing. Petr Krzywoń  .………………………………………… 
 
 
 
 
 
Ředitel MAS – manažer pro realizaci SPL Ing. Oto Onderek ..………………………………………… 
 
 
 
Přílohy: 
1. Výsledky výběru žádostí LEADER – 9. výzva 
2. Prezenční listiny 
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Příloha č. 1 

 
 

Výsledky výběru žádostí LEADER – 9. výzva 
 
 
 
 

Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Obec Pazderna 
Obnova střešní krytiny budovy bývalé školy 
v Pazderně – kulturního prvku dědictví 
venkova 

472 064 22,10 ANO 

Junák - svaz 
skautů a skautek 
ČR, středisko Štít 
Pražmo 

Podpora udržitelnosti a zviditelnění tradičního 
venkovského zvonění v údolních zvoničkách 

157 500 20,70 ANO 

Římskokatolická 
farnost 
Metylovice 

Nová fasáda – pro kostel paráda – I. etapa 472 100 19,60 ANO 

Obec Hukvaldy 
Výměna a renovace oken na rodné škole 
Leoše Janáčka na Hukvaldech 

394 311 18,50 NE 

Římskokatolická 
farnost Dobratice 

Restaurování oltáře sv. Expedita v kostele 
sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích 

350 100 17,20 NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche č. 4 – Cestovní ruch 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Petr Mikeska 
Zřízení půjčovny sportovních potřeb a 
dovybavení sportovně rekreačního areálu 
Opálená 

1 087 260 21,70 ANO 

Jarmila 
Kubečková 

Inovace Penzionu Flóra 167 691 18,00 ANO 

SEPETNÁ v.o.s. Depandance penzionu Sluníčko 999 610 17,70 ANO 
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Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura 

Název žadatele Název projektu 
Požadovaná 
dotace v Kč 

Počet 
bodů 

Vybrán 

Obec Metylovice 
Obnova veřejného osvětlení obce Metylovice 
– I. etapa – průtahová komunikace 

998 163 20,63 ANO 

Obec Nižní Lhoty Rekonstrukce 2 mostů v obci Nižní Lhoty 999 000 20,00 ANO 

Obec Smilovice Revitalizace obecního hřbitova 319 868 19,25 ANO 

Římskokatolická 
farnost Hnojník 

Schůdněji za vyznáním úcty k zesnulým 543 811 18,88 ANO 

Obec Vojkovice 
Rekonstrukce místní komunikace 
ve Vojkovicích 

840 748 17,88 ANO 

Obec Soběšovice 
Rekonstrukce místní komunikace 
v Soběšovicích 

1 458 136 17,88 NE 

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

945 465 17,75 NE 

Římskokatolická 
farnost Hukvaldy 

Zlepšení vzhledu obce Hukvaldy revitalizací 
zámeckého parku pro veřejnost 

820 022 17,38 NE 

Obec Ostravice Obnova místní komunikace 22c na Horečku 1 112 796 17,38 NE 

Obec Horní 
Bludovice 

Obnova místní komunikace Špluchov-Amerika 1 239 832 16,38 NE 

Obec Raškovice 
Bezpečný a bezbariérový chodník v obci 
Raškovice 

627 568 16,25 NE 

Obec Dobrá 
Zahradní traktor na kosení veřejné zeleně 
v obci Dobrá 

126 000 15,75 NE 

Obec Fryčovice 
Rozšíření a inovace technologie údržby 
komunikací a zeleně v obci Fryčovice 

498 164 14,25 NE 
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Příloha č. 2 
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