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1. 

 

Z Á P I S  
ze zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí, z. s., 

k výzvě č. 06 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020, 

které se uskutečnilo 15. 6. 2021 od 09:00 hod. v sídle spolku (zasedací místnosti) Třanovice č.p.1 

Přítomni: Ing. Lucie Pupíková (Rodinné centrum Bambulín, z. s.), Ing. Břetislav Bortlíček 
(Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s.), Jana Janišová (TOZOS spol. s.r.o.), Jana Pohludková 
(Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady), Ondřej Novák (Asociace soukromého zemědělství 
Těšínského Slezska z.s.), Přemysl Motička (fyzická osoba podnikající), Přemysl Ondračka 
(Myslivecký spolek Bruzovice, z. s.), Mgr. Alena Lévová (Základní škola a Mateřská škola Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace) 

Omluveni: Mgr. Karla Peterková (Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek 
příspěvková organizace) 

Zaměstnanci MAS: Ing. Krystyna Nováková, Mgr. Petr Piekar, Mgr. David Chovančík 

Program: 

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu 
2. Kontrola střetu zájmů (etických kodexů) a kontrola usnášeníschopnosti 
3. Školení výběrové komise 
4. Hodnocení projektů a vypracování hodnocení jednotlivých projektů 
5. Shrnutí hodnocení a doporučení programovému výboru 
6. Závěr zasedání a vypracování zápisu 

 

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, 
schválení programu 

Zasedání výběrové komise zahájila ředitelka MAS Krystyna Nováková. Konstatovala, že je 
přítomno 8 ze 9 členů a dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelem byl stanoven 
Mgr. Petr Piekar a jako ověřovatel zápisu byl navržen Přemysl Ondračka. Byl představen program 
zasedání. 

Přítomni byli upozornění, že přílohou zápisu je seznam členů orgánů a dílčí prezenční listiny pro 
hlasování o jednotlivých fichích dle vzoru určeného řídicím orgánem resp. SZIF. 

Výběrová komise bere na vědomí, že zasedání je usnášeníschopné dle stanov, že zapisovatelem byl 
stanoven Mgr. Petr Piekar. 

Výběrová komise schválila ověřovatele zápisu Přemysla Ondračka a program zasedání. 

Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0 

2. Kontrola střetu zájmů (etických kodexů) a kontrola usnášeníschopnosti 
pro hodnocení projektů 

Předseda výběrové komise Přemysl Ondračka zkontroloval na základě etických kodexů střety 


















































