
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 22. 5. 2018  

od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

Hlaváčková Blanka (FO) 

Ladislav Lesák (Obec Býškovice) 

Fibich Ivan (ZŠ a MŠ Bělotín) 

Malovec Pavel (Včelí království z.s.) 

Březík Petr (FO) 

Gadas Richard (FO) 

Wildner Miroslav (FO) 

Čoček Jiří (FO) 

Mikuš Radovan (FO) 

 

Omluveni: 

Zaremba Petr (Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu) 

Hradil Arnošt (FO) 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko  

Karolína Berousková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1.) Řešení otázky zastupitelnosti předsedy Výběrové komise  

2.) Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise: 



          

3.výzva MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.:  

 Komunitní centrum Bělotín (Registrační číslo 

projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008184) 

4.výzva MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura základních škol I.: 

 Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008001) 

 Modernizace odborné multimediální jazykové učebny ZŠ Potštát (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008004) 

 ICT vybavení pro ZŠ Jindřichov (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008032) 

 UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154) 

 Rozvoj klíčových kompetencí žáků Základní školy (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008163) 

 Odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008165) 

 

1.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.: 

 Nová služba Sociální rehabilitace - ELIM Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009448) 

 Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko (Registrační číslo 

projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009435)  

 

Předseda Výběrové komise I. Fibich přivítal přítomné a zahájil jednání. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 9, bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z 

jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (při tomto bodu 

nejvíce zastoupena zájmová skupina 6-občané= 3 přítomní členové). 

 



          

1. Řešení otázky zastupitelnosti předsedy Výběrové komise MAS 

Na jednání byla otevřena otázka zastupitelnosti předsedy VK MAS, kdy předseda kvůli svému 

zaměstnání tělocvikáře ZŠ jezdí na různé sportovní a turistické kurzy. Jedním z návrhů bylo 

ustavení funkce místopředsedy a její zanesení do stanov a statutu VK. Všichni členové VK MAS 

se kvůli administrativní náročnosti tohoto postupu shodli na tom, že termíny jednání VK je 

nutno předem konzultovat s předsedou VK MAS, tak aby byla zajištěna jeho účast. Vznik funkce 

místopředsedy bude řešena při nejbližší nutné revizi stanov. 

 

2. Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise: 

F. Kopecký uvedl, že dle Interních postupů MAS-IROP: Přidělování projektů hodnotitelům z řad 

členů Výběrové komise probíhá na jednání Výběrové komise, a to na základě dohody mezi jejími 

členy, přičemž je brána v potaz jejich převažující činnost a možný střet zájmů. 

Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) podepsali Etický kodex pro výzvy MAS-IROP.  

Pro anonimizaci hodnotitelů byla vytvořena tab. Anonimizace hodnotitelů pro toto jednání. 

3.Výzva MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I. 

Byla promítnuta tabulka projektů, které v této výzvě prošly kontrolou formálních náležitostí a 

přijatelnosti, se statutem vyhověl. 

 Komunitní centrum Bělotín (Reg.číslo proj.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008184) 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadateli ve 3. Výzvě dotačního 

programu MAS-IROP Rozvoj komunitních center I. ve střetu zájmu.  

Vystoupil I. Fibich, který u sebe identifikoval střet zájmu. 

Hodnotit projekty ve Výzvě č. 3 MAS-IROP- Rozvoj komunitních center I. budou: 

Hodnotitel 3, Hodnotitel 7 a Hodnotitel 4 

 

4.Výzva MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura základních škol I. 

Byla promítnuta tabulka projektů, které v této výzvě prošly kontrolou formálních náležitostí a 

přijatelnosti, se statutem vyhověl. 



          

 

 Město Hranice: Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008001) 

 Město Potštát: Modernizace odborné multimediální jazykové učebny ZŠ Potštát 

(Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008004) 

 ZŠ a MŠ Jindřichov: ICT vybavení pro ZŠ Jindřichov (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008032) 

 ZŠ a MŠ Bělotín: UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154) 

 Obec Všechovice: Rozvoj klíčových kompetencí žáků Základní školy (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008163) 

 ZŠ Hustopeče n.B.: Odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008165) 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadatelům ve 4. Výzvě dotačního 

programu MAS-IROP Infrastruktura základních škol I. ve střetu zájmu.  

Vystoupili I. Fibich, který u sebe identifikoval střet zájmu a R. Mikuš, který u sebe také 

identifikoval střet zájmu, poté došlo k vzájemné dohodě nad přidělením projektů k hodnocení. 

Hodnotit projekty ve Výzvě č. 4 MAS-IROP- Infrastruktura základních škol I. budou: 

 Hod.1 Hod.2 Hod.3 Hod.4 Hod.5 Hod.6 Hod.7 Hod.8 Hod.9 Hod.10 

Město Hranice: 

Rekonstrukce prostor pro 

polytechnické vzdělávání 

 X     X X   

Město Potštát: 

Modernizace odborné 

multimediální jazykové 

učebny ZŠ Potštát 

     X X X   

ZŠ a MŠ Jindřichov: ICT 

vybavení pro ZŠ 

Jindřichov 

 X    X  X   



          
ZŠ a MŠ Bělotín: UBIJ - 

učebny badatelství, 

informatiky a jazyků 

 X     X X   

Obec Všechovice: Rozvoj 

klíčových kompetencí 

žáků Základní školy 

     X X X   

ZŠ Hustopeče n.B.: 

Odborné učebny pro 

rozvoj klíčových 

kompetencí 

 X    X X    

 

Poté F. Kopecký hodnotitele informoval o dalším postupu. Uvedl, že dne 23.5.2018 budou všem 

hodnotitelům zaslány podklady k hodnocení. Termín hodnocení do 20.6. 2018. 

 

UVKMAS/10/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 3. výzvy MAS-IROP a 4. výzvy MAS-IROP 

mezi jednotlivé hodnotitele. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

1.Výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora 

Byla promítnuta tabulka projektů, které v této výzvě prošly kontrolou formálních náležitostí a 

přijatelnosti, se statutem vyhověl. 

 Nová služba Sociální rehabilitace - ELIM Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009448) 

 Člověk v tísni: Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko (Registrační číslo 

projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009435)  

I.Fibich uvedl, že přidělování projektů v rámci 1. výzvy MAS-OPZ hodnotitelům z řad členů 

Výběrové komise probíhá na jednání Výběrové komise, a to na základě dohody mezi jejími 

členy, přičemž je brána v potaz jejich převažující činnost a možný střet zájmů. 

Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) podepsali Etický kodex pro výzvu MAS-OPZ.  



          

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadatelům v 1. Výzvě dotačního 

programu MAS-OPZ- Sociální služby-neinvestiční podpora ve střetu zájmu.  

Nikdo u sebe neidentifikoval možný střet zájmů. 

Pro anonimizaci hodnotitelů byla vytvořena tab. Anonimizace hodnotitelů pro toto jednání. 

Hodnotit projekty ve Výzvě č. 1 MAS-OPZ- Sociální služby-neinvestiční podpora budou: 

Hodnotitel 3, Hodnotitel 7 a Hodnotitel 4. 

 

Poté K. Berousková hodnotitele informovala o dalším postupu. Uvedla, že nejpozději v pátek 

25.5.2018 budou všem hodnotitelům zaslány podklady k hodnocení, jejichž součástí bude také 

odborný posudek odborné konzultantky (viz. statut VK níže). Termín hodnocení do 20.6.2018. 

Statut VK: MAS-OPZ: Výběrová komise musí pro své rozhodování před jednáním o dané žádosti o 

podporu disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, které 

zpracoval odborný konzultant s erudicí v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Vypracovaný 

odborný posudek je následně zaslán předsedovi Výběrové komise. Hodnotitelé jsou povinni se s 

posudkem seznámit do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Hodnocení odborného konzultanta je pouze 

podpůrnou pomůckou pro rozhodování Výběrové komise, nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné 

omezení ve věci její kompetence provádění věcného hodnocení.  

 

UVKMAS/11/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 1. výzvy MAS-OPZ mezi jednotlivé 

hodnotitele. 

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Předseda všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová    

Ověřil: Ivan Fibich 

 


