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Z Á P I S  ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 19. 9. 2017 od 8:00 hod. v kanceláři spolku, Třanovice č.p.1  
P ítomni: Ing. Lucie Latochová, Ing. Jaroslav Votýpka, Ing. Vladimír Baginský, Alena Krhutová Omluven: Ji í Blahuta 
Hosté: Ing. Krystyna Nováková, RNDr. Pavel Žiška (bod 4. a 6.)  Program: 1. P ivítání a stanovení zapisovatele, schválení ově ovatele zápisu, schválení programu 2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru 3. Výsledky zasedání výběrové komise (1. a 2. výzva IROP) 4. Změna 1. výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ 5. Schválení 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - P ístup k zaměstnání (I.)“ 6. Změna projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek“ 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro projekt „Místní akční plán 

Frýdek-Místek“ 8. Plná moc k zastupování ve věci projektu „Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“ 9. Projednání p ipravované 4. výzvy IROP (Udržitelná a bezpečná doprava), kritéria pro věcné 
hodnocení 10. Další 11. Závěr zasedání   1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu 

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Jaroslav Votýpka (LUSTON, o.p.s. p edseda 
programového výboru). Konstatoval, že jsou p ítomni 4 členové z 5 členů programového výboru a dle 
stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková.  
Toto programový výbor (všichni p ítomni) vzal na vědomí. Programový výbor (všichni p ítomni) 
jednomyslně schválil ově ovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program.  
Bylo konstatováno, že zasedání programového výboru se současně účastní i statutární orgán spolku, 
kterým je p ítomen p edseda Ing. Jaroslav Votýpka a místop edseda Ing. Vladimír Baginský a kte í 
současně také zastupují členy programového výboru (LUSTON, o.p.s. a ŠOV T anovice o.p.s.). Pokud 
je usnesení schváleno programovým výborem je současně vyjád en i souhlas statutárního orgánu, 
pokud není v zápise uvedeno jinak.  2. Rekapitulace úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru 
K. Nováková zrekapitulovala usnesení z posledního zasedání a seznámila p ítomné s plněním úkolů: 

• finálně zkonzultovat výzvy a kritéria na IROP a p ipravit ke schválení mimo rozhodnutí – T etí 
výzva byla vyhlášena 14. 7., p íjem ukončen, probíhá hodnocení p ijatelnosti a formálních 
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náležitostí. 
• p ipravit výzvu OPZ na opat ení P ístup k zaměstnání – splněno, výzva p ipravena ke schválení 
• změna strategie a doplnění aktivity p íměstské tábory – změna strategie podána v MS 2014+ 

na MMR, které p edá na MPSV 
• p íprava projektu „Podpora a obnova rodiny na venkově“ – probíhá aktualizace pravidel, 

alternativní verze projektu bude za azena do ročního akčního plánu Místního akčního plánu 
Frýdek-Místek 

• podáním dle pot eby žádosti o změnu a prodloužení realizace projektu Místní akční plán 
Frýdek-Místek – podáno a schváleno – v ešení je další změna viz bod 6. 

• zajistit p ípravu a vyhlášení výzev zamě ených na opat ení P ístup k zaměstnání, Prevence 
invazních druhů a Udržitelná a bezpečná doprava – výzvy jsou vyhlašovány v zá í  

Od posledního zasedání programového výboru proběhlo jedno rozhodnutí mimo zasedání ve věci 
schválení 1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů (I.) vč. p íloh výzvy a dokumentu „Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy“ ve verzi 06. Rozhodnutí se 
zúčastnili 4 členové programového výboru a dokumenty byly schváleny. 
Programový výbor (všichni p ítomní) bere na vědomí rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního 
zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo zasedání.  3. Výsledky zasedání výběrové komise (1. a 2. výzva IROP) 
Krystyna Nováková p edstavila výsledky zasedání výběrové komise ze dne 7. 9. 2017 (viz tabulky 1 a 2). Konstatovala, že zápisy byly poskytnuty jako podklad pro zasedání.  
Výběrová komise prováděla věcné hodnocení projektů v 1. výzvě IROP „MAS Pobeskydí – IROP – 
Udržitelná a bezpečná doprava I (dále také „1. výzva IROP“) a v 2. výzvě IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a začleňování I.“ (dále také „2. výzva IROP“). Všechny 
projekty splnily podmínky věcného hodnocení. V 1. výzvě alokace na výzvu ve výši 25 mil. Kč byla p ekročena požadovanou výši dotace projekty a projekty s p.č. 7, 8, 9 (viz tabulka 2) p i současné výši alokace nebudou podpo eny. V 2. výzvě IROP 
alokace ve výši 5 mil. Kč nabyla dočerpána. 
Výběrová komise doporučuje k výběru (projekty s p.č. 1-6) a za azení mezi náhradníky (projekty s p.č. 7-9), p ípadně navýšení alokace. Zasedání výběrové komise se zúčastnili na monitorovací návštěvě 
také zástupci CRR tj. metodik CLLD RNDr. Marek Putala (s kolegyni). Žádné pochybení nebylo 
nalezeno, pouze několik doporučení k dokladování. 
Výběr projektů programový výborem proběhne po uplynutí 15 denní lhůty na podání žádosti o 
p ezkum ve věci výsledku věcného hodnocení.  Tabulka 1: Výsledky hodnocení projektů v 1. výzvě IROP1 
p.č. Název projektu Bodové 

hodnocení Datum a čas 
prvního 
podání Splnění 

podmínek 
věcného 

hodnocení2 Příspěvek EU3 1 Bezpečný a bezbariérový chodník v 
obci Raškovice 110 29.06.2017 12:59 Ano 2 661 463,88 

                                                 
1 Se azeno dle bodového hodnocení a následně dle data a času prvního podání. 
2 Projekt získal alespoň stanovený minimální počet bodů. 
3 Výše požadované dotace. 



Zápis ze zasedání programového výboru 19. 9. 2017   

  3. 

2 Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v 
obci Stonava_úsek I a III 110 30.06.2017 16:29 Ano 4 749 999,05 3 Zvýšení bezpečnosti pro pěší a 
cyklisty v centru obce Pražmo 100 29.06.2017 14:37 Ano 2 943 855,21 4 Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v 
obci Stonava_úsek IV 100 30.06.2017 16:30 Ano 4 749 999,05 5 Silnice I/68 v T anovicích, 
bezpečnostní opat ení 95 30.06.2017 14:52 Ano 818 131,45 6 Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v 
obci Stonava_úsek II 95 30.06.2017 16:50 Ano 4 749 999,05 7 Modernizace chodníku Kostelec, 
podél silnice I/11 95 30.06.2017 18:47 Ano 4 742 975,92 8 Chodník mezi h bitovy podél MK 6 
v Horních Domaslavicích 85 14.06.2017 13:30 Ano 2 638 631,47 9 Modernizace chodníku Hradiště, 
podél silnice III/4741 85 30.06.2017 18:45 Ano 4 076 109,76  Tabulka 2: Výsledky hodnocení projektů v 2. výzvě IROP4 

p.č. Název projektu Bodové 
hodnocení Datum a čas 

prvního 
podání Splnění 

podmínek 
věcného 

hodnocení5 Příspěvek EU6  Komunitní centrum "Dům farní 
rodiny" Soběšovice 75 12.06.2017 12:59:55 Ano 4 744 393,51 

Programový výbor (všichni p ítomní) bere na vědomí výsledky zasedání výběrové komise.  4. Změna 1. výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ 
Jaroslav Votýpka p ítomným oznámil, že je ve st etu zájmu a zasedání v tomto bodu se nezúčastní. 
ízením zasedání po dobu jeho nep ítomnosti pově il Ing. Vladimíra Baginského. Baginský konstatoval, 

že v počtu 3 členů programového výboru je zasedání usnášeníschopné. Ostatní p ítomní členové 
nejsou a necítí se ve st etu zájmu. 
Programový výbor bere na vědomí, že Jaroslav Votýpka je v bodě 4 zasedání ve st etu zájmu, 
zasedání v daném době se nezúčastní a že po jeho odchodu je zasedání stále usnášeníschopné. Pavel Žiška (projektový manažer programového rámce IROP) p edložil p ítomným návrh změny 1. 
výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ a to ve dvou variantách 

• Navýšení alokace o 416.423,61 Kč a umožnění podpo ení projektu „Modernizace chodníku 
Kostelec, podél silnice I/11“ nebo 

• Navýšení alokace o 7.131.164,84 Kč a umožnění podpory všech projektů, které splnily 
podmínky věcného hodnocení. 

Krystyna Nováková upozornila, že na opat ení máme pro další výzvy 35 mil. Kč. Další výzva bude vyhlášena v listopadu 2017 a další je plánována na rok 2019 (druhou polovinu období). Dále má MAS 
závazek k 31. 8. 2018 mít ukončeno projekty s dotací 24,5 mil. Kč.  
Po diskusi byl vybrán návrh změny na navýšení alokace o 7.131.164,84 Kč a to z důvodu umožnění 
finanční podpory pro kvalitní a p ipravené žádosti o podporu splňující podmínky věcného hodnocení. 

                                                 
4 Se azeno dle bodového hodnocení a následně dle data a času prvního podání. 
5 Projekt získal alespoň stanovený minimální počet bodů. 
6 Výše požadované dotace. 
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Bez provedení změny by nebylo možno doporučit k financování všechny žádosti o podporu, které 
splnily podmínky věcného hodnocení. Změnou dojde k podpo e čerpání dle stanoveného finančního 
plánu. 
Programový výbor jednomyslně (všichni p ítomní tj. Baginský, Krhutová, Latochová) schvaluje změnu 
1. výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ ve věci navýšení alokace 
na výzvu na celkových 7.131.164,84 Kč.  5. Schválení 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - Přístup k zaměstnání (I.)“ 
Na úvod tohoto bodu se vrátil Jaroslav Votýpka, který p evzal ízení zasedání a konstatoval, že 
zasedání v počtu 4 členů je usnášeníschopné. 
Krystyna Nováková p edložila ke schválení 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - P ístup k zaměstnání (I.)“, 
která již byla projednána na minulém zasedání a aktuálně je odsouhlasena ídicím orgánem. Vyhlášení 
výzvy je stanoveno na 20. zá í a ukončení p íjmu na 30. íjna. V této souvislosti Krystyna Nováková uvedla, že pro věcné hodnocení bude mít výběrové komise k dispozici odborný posudek od min. jednoho odborníka. Byl osloven pan Martínek, který odborné 
podpůrné hodnocení zpracovával již pro 1. výzvu OPZ. Zapojení dalších odborníků bude záviset na 
počtu podaných projektů. Aktuálně se očekává jeden až t i projekty. 
Programový výbor schvaluje 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - P ístup k zaměstnání (I.)“ vč. p íloh.  6. Změna projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek“ V návaznosti na prodloužení termínu ukončení realizace projektu se návrh na p esun čerpání osobních 
výdajů (dohody o provedení práce) do konce roku.  
Do konce roku bude pot eba za ídit schválení MAPu Frýdkem-Místkem a z izovateli školy. Dále bude 
pot eba dokončit samotný dokument a p ipravit se na implementaci. Dle poslední informací z pracovní 
skupiny Vzdělávání p i NS MAS ČR bude jedna výzva na pokračování MAP a implementaci.  P edběžné 
vyhlášení listopad 2017. 
Programový výbor bere na vědomí p ipravované změny projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek“. 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro projekt „Místní akční 

plán Frýdek-Místek“ V návaznosti na bod 6. byl p edložen dodatek č. 1 Smlouvy o podnájem nebytových prostor. Z diskuse 
vyplynulo, že tento typ dodatku a smluv (v rozsahu do 20 tis. Kč) není pot eba schvalovat 
programovým výborem. Jedná se o provozní záležitosti, které eší statutární orgán nebo jim pově ené osoba. 
Programový výbor bere na vědomí dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro 
projekt „Místní akční plán Frýdek-Místek“. 8. Plná moc k zastupování ve věci projektu „Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“ 
Ing. Krystyně Novákové byla poskytnuta plná moc k zastupování MAS Pobeskydí resp. p edsedy Ing. 
Jaroslava Votýpky, ve věci projektu „Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“ v rozsahu 
podepisování žádosti o platbu vč. p íloh, žádosti o realizaci vč. p íloh, žádosti o změnu, p edkládání a 
podepisování dokladů k proplacení v rámci kombinovaného financování. 
Programový výbor schvaluje plnou moc pro Ing. Krystynu Novákovou k zastupování ve věci projektu 
„Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“. 9. Projednání připravované 4. výzvy IROP (Udržitelná a bezpečná doprava), kritéria pro 

věcné hodnocení 
Programovému výboru byl p edložen návrh úprav kritérií pro 4. výzvu IROP vzešlý z podmětu 
výběrové komise a zaměstnanců MAS. Návrh kritérií byl upraven a doplněn. Kritéria budou 
zaměstnanci doplněna do konečné podoby a rozeslána k p ipomínkování členům výběrové komise a 
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programového výboru. Schválena budou v rámci finálního schválení 4. výzvy IROP.  10. Další S ohledem na navýšení alokace 1. výzvy IROP, programový výbor určil, že alokace na 4. výzvu IROP bude snížená na 12 mil. Kč. Na výzvu v roce 2019 bude vyčleněna alokace zbývajících cca 16 mil. Kč. 
4. výzva IROP bude vyhlášena dle stanoveného harmonogramu, podporované budou všechny aktivity 
daného opat ení „Udržitelná a bezpečná doprava“.  11. Závěr zasedání  
Ing. Jaroslav Votýpka poděkoval p ítomných za účast a zasedání ukončil.  
Přílohy: 
Prezenční listina 

USNESENÍ 
Programový výbor schvaluje: 
 ově ovatele zápisu Ing. Jaroslava Votýpku a navržený program, 
 změnu 1. výzvy IROP „MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.“ ve věci 

navýšení alokace na výzvu na celkových 7.131.164,84 Kč. 
 2. výzvy OPZ „MAS Pobeskydí - P ístup k zaměstnání (I.)“ vč. p íloh 
 plnou moc pro Ing. Krystynu Novákovou k zastupování ve věci projektu „Provozní a animační 

výdaje MAS Pobeskydí“. 
Programový výbor bere na vědomí: 
 že zasedání je usnášení schopné a že zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková, 
 rekapitulaci úkolů a usnesení z posledního zasedání programového výboru a rozhodnutí mimo 

zasedání. 
 výsledky zasedání výběrové komise. 
 p ipravované změny projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek 
 dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor pro projekt „Místní akční plán Frýdek-

Místek“  
Zapsala: Ing. Krystyna Nováková  
Ově il: Ing. Jaroslav Votýpka 

 
Ing. Jaroslav 

Votýpka

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav 

Votýpka 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-71212612, 

o=MAS Pobeskydí, z. s. [IČ 71212612], 

ou=6, cn=Ing. Jaroslav Votýpka, 

sn=Votýpka, givenName=Jaroslav, 

serialNumber=P86732 

Datum: 2017.09.26 13:47:02 +02'00'
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