
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 26. 7. 2018  

od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

Ladislav Lesák (Obec Býškovice) 

Fibich Ivan (ZŠ a MŠ Bělotín) – předseda Výběrové komise 

Malovec Pavel (Včelí království z.s.) 

Březík Petr (FO) 

Wildner Miroslav (FO) 

Mikuš Radovan (FO)  

Hradil Arnošt (Hradil Arnošt) 

Honová Marie (Statky Potštát a.s.) 

Pavelková Marta (Spolek Patriot)    

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko  

Karolína Berousková, MAS Hranicko 

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1.) Věcné hodnocení projektů v daných výzvách:  

2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. 

 Příměstské tábory na Hranicku (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009766, žadatel První hranická rozvojová 

5.výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. 



          

 STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU 

- MILOTICE NAD BEČVOU (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008435, žadatel Městys Hustopeče nad Bečvou)  

 Cyklostezka Bělotín - Hranice (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008436, žadatel Obec Bělotín)   

 k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3 (Registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008437, žadatel Obec Skalička)  

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

 celkem 26 projektů přijatých do Výzvy č. 2 MAS-PRV 

 

Předseda I. Fibich informoval o vypuštění bodu 5. výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I. 

z programu dnešního jednání z důvodu odkladu 2. doplnění jednoho z žadatelů. 

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 9 z 9 členů, tudíž 

Výběrová komise MAS je usnášeníschopná. 

1.) Věcné hodnocení projektů v daných výzvách:  

2.výzva MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. 

 Příměstské tábory na Hranicku (Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009766, žadatel První hranická rozvojová 

Ivan Fibich se dotázal, zda někdo z přítomných cítí být vůči žadateli v 2. výzvě MAS Hranicko-

OPZ-Prorodinná opatření I. ve střetu zájmu? Nikdo z přítomných nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 9, dle Pravidel zapojení MAS do OPZ při 

implementaci strategií CLLD bylo ověřeno, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 

50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný sektor (při tomto bodu veřejný sektor 

disponuje s 22 % hlasovacích práv, soukromý sektor má 78 % hlasovacích práv). Podmínka je 

tedy splněna.  

K. Berousková poté poinformovala v souhrnu  o dosavadním průběhu 2. výzvy MAS Hranicko- 

OPZ-Prorodinná opatření I. 

 Vyhlášení výzvy 12.3. 2018, ukončení příjmu žádostí 16.4. 2018 ve 12h 



          

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy byla podána 1 žádost o dotaci. Seznam přijatých 
žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko.  

 Hodnocení projektů: u přijatých žádostí o dotaci včetně příloh MAS Hranicko provedlo 
administrativní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti;  

 dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů  

 Na jednání Výběrové komise 20.6.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému 
hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

Ivan Fibich uvedl, že nyní budeme procházet jednotlivá bodování hodnotitelů, které zapíšeme 

do finálního kontrolního listu pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření MAS Hranicko- 

OPZ-Prorodinná opatření I. 

Členové VK předložili na jednání vyplněné kontrolní listy, přímo na jednání členové VK 

procházeli jednotlivá kritéria a každý hodnotitel uvedl, jaké přidělil danému kritériu body a 

proč. Hodnotitelé se liší ve svých deskriptorech u kritérií Potřebnost, Účelnost - Jak vhodný 

způsob pro ověření dosažení cíle žadatel projektu nastavil?, Efektivnost a hospodárnost – 

S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití zdrojů? 

a Proveditelnost, Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? 

a  Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?  

Po vzájemné diskusi mezi 3 hodnotiteli u kritérií Potřebnost, mění hodnotitel č. 5 své hodnocení 

z „dobré“ na „velmi dobré“. U kritéria Účelnost - Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle 

žadatel projektu nastavil? se hodnotitelé shodnou na kompromisu (hodnotitel č. 5 hodnotil jako 

„dostatečné“, hodnotitelé č. 4. a č. 7 hodnotili jako „velmi dobré“) a kritérium ohodnotí jako 

„dobré“.  Následuje diskuse nad kritériem Efektivnost a hospodárnost, S ohledem na plánované 

a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné využití zdrojů?, hodnotitelé se shodnou 

na krácení investičních výdajů do pronajmutého majetku, které považují za neefektivní, 

hodnotitel č. 5 je přísnější, kritérium ohodnotil jako „dostatečné“, po výměně názorů se přiklání 

k hodnocení hodnotitelů č. 4 a č. 7 „dobré“, které je zaneseno do kontrolního listu. U 

posledního kritéria, Proveditelnosti, Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu? je hodnotitel č. 5 opět přísnější, kritérium ohodnotil jako „dostatečné“, po výměně 

názorů se přiklání k hodnocení hodnotitelů č. 4 a č. 7 „dobré“, u otázky Jak vhodně byl zvolen 

způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?, se hodnotitelé shodnou na kompromisu 

(hodnotitel č. 5 hodnotil jako „dostatečné“, hodnotitelé č. 4. a č. 7 hodnotili jako „velmi dobré“) 

a kritérium ohodnotí jako „dobré“.   



          

U kritéria č. 5 se všichni 3 hodnotitelé shodli na přidělení 0 počtu bodů, projekt není zaměřen 

na vznik a rozvoj Dětské skupiny v soukromé firmě.  

Ostatní členové Výběrové komise s tímto souhlasí, Výběrová komise jako celek se tedy shoduje 

na přidělených deskriptorech a z toho vyplývajícího bodového hodnocení. Přímo na jednání byl 

vyhotoven finální kontrolní list P2 – Hodnotící tabulka.  

Projekt získal 70,76 bodů. (Žádost nebyla v žádném kritériu hodnocena deskriptorem 

„nedostatečně“. Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů, maximální počet bodů je 

100).  Projekt byl doporučen k podpoře s výhradou, po debatě mezi členy Výběrové komise bylo 

navrženo krácení ve výši 204 970 Kč v přímých nákladech (+ 51 242,50 Kč v nepřímých 

nákladech), jako příloha kontrolního listu bude do MS2014+ přiložena i podrobná tabulka krácení, 

kterou Výběrová komise navrhla.  

 

 

UVKMAS/17/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 1 žádost o podporu na 

základě bodového hodnocení  pro 2. výzvu MAS Hranicko-OPZ-Prorodinná opatření I. 

 (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

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

Dne 3.7. 2018 byla uzavřena Výzva č.2 MAS-PRV, která byla vyhlášena pro celkem 4 fiche F11, 

F12, F13 a F14. Podáno bylo celkem 29 projektů, přičemž 1 projekt byl omylem podán dvakrát, 

a 2 byly vyřazeny kvůli nesplnění podmínek přijatelnosti. K hodnocení tak bude rozděleno 

celkem 26 projektů přijatých do Výzvy č. 2 MAS-PRV. 

Poř
adí 

Registrač
ní číslo 
projektu 

Žadatel Název 
projektu 

Místo 
realiza
ce - 
obec 

Rozpočet 
projektu 
(CZV) 

Krácení 
(přímé + 
nepřímé 
náklady) 

Výše dotace 
(100 % CZV) 
po 
provedení 
krácení 

Věcné 
hodnoce
ní – 
počet 
bodů 

Statut 

1. 
CZ.03.2.6
5/0.0/0.0
/16_047/
0009766 

První hranická 
rozvojová, z. 
s. 

Příměstské 
tábory na 
Hranicku 

ORP 
Hranice 

1 738 212,50K
č 

204 970 + 
51 242,50, 

celkem 
256 212,50 Kč 

1 482 000 Kč 70,76 

Žádost 
splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 
s výhradou 



          

Nejprve proběhlo šetření ke střetu zájmů. Dle Interních postupů MAS PRV, kde je popsán střet 

zájmu, u sebe identifikovala střet zájmu paní Honová zastupující Statky Potštát a.s., neboť je tato 

firma žadatelem ve Fichi 11. Paní Honová tak nebude hodnotit žádný z projektů podaných do 

Fiche 11. Nad rámec interních postupů se pak členové dohodli také na tom, že projekty budou 

přiděleny tak, aby žádný z hodnotitelů nedostal k hodnocení projekt se žadatelem nebo místem 

realizace ve stejné obci, kde působí ten který hodnotitel. Dle dřívějších vyjádření členů V7běrové 

komise k jejich časové kapacitě pro hodnocení projektů této Výzvy předseda VK stanovil, že se do 

hodnocení projektů této Výzvy zapojí 8 členů Výběrové komise a počet hodnocených projektů 

bude rovnoměrně rozprostřen, tj. 9 až 10 projektů na každého hodnotitele. Následovalo 

přiřazování projektů hodnotitelům (viz tabulka), kdy byly respektovány preference typů projektů 

(zemědělství vs. nezemědělské podnikání) vyřčených některými hodnotiteli, uplatněn byl také 

princip, aby každý hodnotitel hodnotil projekty z max. 2 Fichí. Konkrétní rozřazení pak probíhalo 

už nahodile.  

 

Fic

he 
žadatel název projektu  

Hodnotitel 8 Hodnotitel 9 Hodnotitel 3 Hodnotitel 4 Hodnotitel 1 Hodnotitel 6 Hodnotitel 7 Hodnotitel 5 

F11 

Alois 

Ondroušek 

Nákup manitou a přísevu pro 

luční brány   x x     x     

F11 

Ing. Radek 

Hradil 

Nákup traktoru s čelním 

nakladačem   x x     x     

F11 

FARMA 

ONDROUŠEK 

s.r.o. 

Nákup zemědělských strojů (8-mi 

řádkový kukuřičný adaptér a 

mulčovač)   x x     x     

F11 

Ing. Lubomír 

Holčák 

Chladící tank na syrové 

kravské mléko   x x     x     

F11 

Lubomír 

Holčák 

Tažené půdní válce 

CAMBRIDGE   x x     x     

F11 

Bc. Marie 

Holčáková 

Společné venkovní ustájení 

telat   x x     x     

F11 

Statky 

Potštát, a.s. 

Pořízení zemědělské techniky 

- Statky Potštát a.s.   

 

x x       x 

F11 Petr Voldán Pořízení nového shrnovače   x   x       x 

F11 Petr Remeš Nákup strojů Petr Remeš   x   x       x 



          

F11 

Eduard 

Kozák 

Modernizace strojů a zařízení 

- Eduard Kozák     x x   x     

F11 

Hana 

Klvaňová Rozvoj farmy       x   x   x 

F12   

Eduard 

Kozák 

Modernizace výrobny v 

Lučicích x       x   x   

F12   

Hana 

Klvaňová Plnička mléka x       x   x   

F13   

Sklenářství 

Viol s.r.o. Modernizace sklenářství 2018 x     x       x 

F13   

Alois 

Ondroušek 

Dílny - oprava a údržba 

zemědělských strojů a 

motorových vozidel x     x       x 

F13   

BSM - 

kovovýroba 

s.r.o. Modernizace provozu 2018 x     

 

x   x   

F13   Jiří Slovák Rozvoj podnikání - Jiří Slovák x           x x 

F13   

Sargánek, 

spol. s r.o. 

Vybavení stolárny CNC 

strojem x       x   x   

F13   

ORSÁG 

STAVBY 

s.r.o. 

Rozvoj firmy ORSÁG STAVBY 

s.r.o. x       x   x   

F13   

Václav 

Havran 

CNC vertikální obráběcí 

centrum x       x   x   

F13   

PONY AUTO 

trend s.r.o. 

Pořízení nových užitkových 

vozidel a sady nářadí pro 

společnost Pony Auto Trend s. 

r. o.       x x     x 

F13   

Svatava 

Menšíková Rozvoj oční optiky v Hranicích 

 

      x   x x 

F13   

SV Olšovec 

s.r.o. 

Pořízení robotizovaného 

pracoviště se zásobníkem 

polotovarů       x x   x   

F13   

Ing. arch. 

Tomáš 

Kratochvíla 

Vybavení pro 

architektonickou a projekční 

činnost (výzva č.2)         x   x x 

F14 

PENZION 

OSTRAVANK

A, s.r.o. Relaxační zóna   x x     x     

F14 

Everness 

s.r.o. 

Zvýšení atraktivity a kvality 

nabízených služeb v hotelu 

Centrum   x x     x     



          

 

UVKMAS/18/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 2. výzvy MAS-PRV 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 

 


