
 

 
 

Zápis z jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 14. 11. 2017 v 16:00, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Příprava hodnocení projektů v 1. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu a vyloučení členů z jednání komise 

2. Představení projektů a posudků od externí hodnotitelky 

3. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 1. výzvě OPZ (prorodinná opatření) 

4. Příprava hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu a vyloučení členů z jednání komise 

5. Představení projektů a posudků od externí hodnotitelky 

6. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 2. výzvě OPZ (sociální inkluze) 

 

1. Zahájení, prezence  

Karel Hošek na základě prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) ověřil usnášeníschopnost a zastoupení 

zájmových skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové komise je usnášeníschopné a v souladu 

s pravidly standardizace MAS bez přepočtení hlasů zástupců veřejného sektoru (viz tabulka níže). 

Tabulka č.1: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 4 45 % -- -- 

Soukromý 5 55 % -- -- 

Celkem 9  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 22 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 1 11 % -- -- 

3. Komunitní život 4 45 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 2 22 % -- -- 

Bylo přítomno 9 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

neměl většinu. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu 

hlasů. 

2. Příprava hodnocení projektů v 1. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – 

Prorodinná opatření I. předložené těmito žadateli:  

• Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace 



 

 
 

• Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace 

• Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk 

Byla provedena kontrola střetu zájmu členů výběrové komise stvrzená podpisem etického kodexu. 

Členka výběrové komise, Alena Vokurková, oznámila, že se nepřímo podílela tvorbě žádosti ZŠ Olšany 

do kterého budou zapojeny zaměstnankyně a žáci ZŠ Bohdíkov, které je ředitelkou, proto Alena 

Vokurková opustila jednání komise. Tím pádem se změnilo složení komise a zastoupení sektorů a 

zájmových skupin. 

Tabulka č.2 Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 3 38 % -- -- 

Soukromý 5 62 % -- -- 

Celkem 8  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 1 12 % -- -- 

3. Komunitní život 3 38 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 2 25 % -- -- 

Bylo přítomno 8 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

neměl většinu. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu 

hlasů. 

3. Představení projektů a posudků od externí hodnotitelky 

Karel Hošek průběžně zopakoval základní podmínky 1. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předložené žádosti o podporu postupně popsal členům 

výběrové komise (výzvu, projekty i hodnotící listy vč. posudku expertek).  

Tabulka č.3: Žádosti o podporu předložené do 1. výzvy MAS HP-OPZ-Prorodinná opatření I.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Základní škola a mateřská škola 
Olšany, okres Šumperk, 
příspěvková organizace 

Děti se radují, dospělí 
o ně pečují a rodiče 
klidně pracují 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119 

Základní škola a Mateřská škola 
Písařov, okres Šumperk, 
příspěvková organizace 

Prorodinná opatření - 
rozšíření péče o děti v 
obci Písařov 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008135 

Základní škola a Dům dětí a 
mládeže Krasohled Zábřeh, 
Severovýchod 484/26, okres 
Šumperk 

Příměstské tábory 
DDM Krasohled 
Zábřeh 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143 



 

 
 

 

4. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 1. výzvě OPZ (prorodinná opatření) 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost „Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče klidně pracují“, 

na které výborové komise oceňovala prvky spolupráce malých venkovských škol a zajištění péče o děti 

pracujících rodičů v obcích, kde tyto služby nejsou dostupné. Při tvorbě odůvodnění hodnocení 

vycházela komise z expertního posudku. Projekt tak získala 79 ze 100 bodů a splnila podmínky věcného 

hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 2 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119. Projekt získáním 79 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost „Prorodinná opatření – rozšíření péče o děti v obci 

Písařov“, na které výborová komise oceňovala každodenní prodloužení péče o děti v budově školy, což 

významně pomůže rodičům při slaďování pracovního a rodinného života. V obci Písařov většina rodičů 

dojíždí za prací, takže prodloužení péče o děti je velmi potřebné. Při tvorbě odůvodnění hodnocení 

vycházela komise z expertního posudku, ale neztotožnila se s navrhovaným krácením rozpočtu při 

pořizování vybavení. Žádost o podporu získala 93 ze 100 možných bodů a splnila podmínky věcného 

hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008135 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008135. Projekt získáním 93 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Třetím projektem k hodnocení byla žádost „Příměstské tábory DDM Krasohled Zábřeh“ a komise se při 

tvorbě odůvodnění hodnocení vycházela z expertního posudku. Projekt tak získala 87 ze 100 bodů a 

splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 4 tohoto 

zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 4 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143. Projekt získáním 87 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

5. Příprava hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 



 

 
 

Po skončení hodnocení 1. výzvy byla opět přizvána k jednání paní Alena Vokurková. Následně byly 

krátce představeny předložené žádosti do 2. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. 

předložené těmito žadateli:  

• Společnost Podané ruce o.p.s. - KUDY KAM II. 

• Charita Zábřeh - Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na 

Zábřežsku 

• Charita Zábřeh - Podaná ruka v nesnázích 

Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které nikdo ze členů nebyl 

identifikován ve střetu zájmu, což přítomní členové potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě žádosti či 

nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu s žadateli. Ale Zdeněk Axmann musel opustit 

jednání z důvodu svého časového vytížení, proto zastoupení sektorů bylo následující: 

Tabulka č.4: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 3 38 % -- -- 

Soukromý 5 62 % -- -- 

Celkem 8  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 26 % 2,05 26 % 

2. Podnikání a regionální produkce 1 13 % 1,025 13 % 

3. Komunitní život 4 50 % 3,9 49 % 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 1 13 % 1,025 13 % 

Bylo přítomno 8 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

neměl většinu. Ale zájmová skupina komunitní život měla 50 % hlasů a proto došlo k přepočtu hlasů, 

tak aby žádná ze zájmových skupin na jednání neměla polovinu hlasů. Zástupci zájmové skupiny 

komunitní život mají po přepočtu 0,975 hlasu a ostatní zájmové skupiny po přepočtu mají 1,025 hlasu. 

 

6. Představení projektů a posudků od externí hodnotitelky 

Karel Hošek průběžně zopakoval základní podmínky 2. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předložené žádosti o podporu postupně popsal členům 

výběrové komise (výzvu, projekty i hodnotící listy vč. posudku expertek).  

Tabulka č.5: Žádosti o podporu předložené do 2. výzvy MAS HP-OPZ-Sociální inkluze I.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

KUDY KAM II. (program prevence, 
motivace a tréninku pro mladé 
lidi ze sociálně znevýhodněného 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 



 

 
 

prostředí na území MAS Horní 
Pomoraví) 

Charita Zábřeh 

Rozšíření služby odborného 
sociálního poradenství a sociální 
rehabilitace na Zábřežsku 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 

Charita Zábřeh Podaná ruka v nesnázích CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 

7. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 2. výzvě OPZ (sociální inkluze) 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost od Společnosti Podané ruce o.p.s. „KUDY KAM II. (program 

prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí na území MAS 

Horní Pomoraví)“, která je zaměřena na doplňkové aktivity žadatele v rámci NZDM a zapojení cílové 

skupiny. Výběrová komise se ztotožňuje s odůvodněním externího posudku a považuje za 

problematickou a neúčelnou délku realizace projektu (viz hodnotí list v příloze č. 5 tohoto zápisu). 

Projekt získal 86 ze 100 bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící 

list je přílohou č. 5 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 5 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142. Projekt získáním 86 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost Charity Zábřeh „Rozšíření služby odborného sociálního 

poradenství a sociální rehabilitace na Zábřežsku“, která je zaměřen na rozšíření jednotek v Síti 

sociálních služeb Olomouckého kraje. Při tvorbě odůvodnění hodnocení vycházela komise z expertního 

posudku. Žádost o podporu získala 97 ze 100 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. 

Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 6 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147. Projekt získáním 97 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Třetím projektem k hodnocení byla žádost Charity Zábřeh „Podaná ruka v nesnázích“ zaměřená na 

rozvoj distribuce potravinové pomoci a organizace veřejné služby, což jsou dle výběrové komise aktivity 

velmi potřebné pro území MAS a plně v souladu se Strategií CLLD MAS Horní Pomoraví a jejími cíli. 

Výběrové komise se neztotožňuje definovanými riziky v expertním posudku, považuje aktivity 

v souladu se zaměřením výzvy 47. OPZ resp. 2. výzvy MAS a nenavrhuje krácení rozpočtu projektu. 

Tudíž komise se při tvorbě odůvodnění hodnocení vycházela z expertního posudku, ale významně jej 



 

 
 

upravila. Projekt tak získala 87 ze 100 bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a 

podepsaný hodnotící list je přílohou č. 7 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 7 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149. Projekt získáním 87 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

 

 

Zapsal dne 15. 11. 2017   anonymizováno 

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 20. 11. 2017:  anonymizováno 

Oldřich Tanert    …………………………………………….. 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

Příloha prezenční listiny: 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví (hodnotící orgán) byla zvolena Shromážděním partnerů MAS 

Horní Pomoraví dne 26. 1. 2017 v Hanušovicích s funkčním obdobím do 25.1.2018 v tomto složení: 

Výběrová komise místního partnerství 

 Jméno  Subjekt  Zájmová skupina Sektor 

Alena Vokurková ZŠ a MŠ Bohdíkov Komunitní život  Veřejný 

Božena Sojáková Pivoňka Komunitní život  Soukromý 

Eva Pospíchalová MěÚ Hanušovice Komunitní život  Veřejný 

Iva Kleinová TJ Sokol Hrabenov Komunitní život  Soukromý 

Jan Kunčar Obec Hoštejn Rozvoj obcí Veřejný 

Jana Kapplová MěÚ Zábřeh Komunitní život  Veřejný 

Josef Najman obec Zvole Rozvoj obcí Veřejný 

Josef Přibyl OSVČ Podnikání a reg. prod. Soukromý 

Marie Effenberger Rychlá ZŠ a MŠ Rohle,  Komunitní život  Veřejný 

Miloš Spurný Dubická zemědělská a.s. Životní prostředí Soukromý 

Oldřich Tanert Český svaz včelařů, o.s.,  Životní prostředí Soukromý 

Petr Trávníček OSVČ Životní prostředí Soukromý 

Vít Komárek Itcomp, s.r.o. Podnikání a reg. prod. Soukromý 

Vladimír Zika Holba, a.s. Podnikání a reg. prod. Soukromý 

Zdeněk Axmann Obec Jedlí Rozvoj obcí Veřejný 

 

Dne 14. 11. 2017 byly hodnoceny žádosti o podporu předložené do těchto podvýzev MAS v rámci OP 

Zaměstnanost (viz zápis z jednání): 

1.výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření I. (116/03_16_047/CLLD_16_01_022) 

2.výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. (132/03_16_047/CLLD_16_01_022) 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

anonymizováno anonymizováno 

Na hodnocení projektu se podíleli všichni přítomní členové výběrové komise viz prezenční listina výše, která je přílohou tohoto zápisu z jednání dne 14. 11. 2017 v Hanušovicích. Hlasování přítomných členů 

výběrové komise je uvedeno v zápis z jednání výběrové komise dne 14. 11. 2017, jehož je tento hodnotící list přílohou. 



 

 
 

 



 

 
 

 

Na hodnocení projektu se podíleli všichni přítomní členové výběrové komise viz prezenční listina výše, která je přílohou tohoto zápisu z jednání dne 14. 11. 2017 v Hanušovicích. Hlasování přítomných členů 

výběrové komise je uvedeno v zápis z jednání výběrové komise dne 14. 11. 2017, jehož je tento hodnotící list přílohou. 

anonymizováno anonymizováno 



 

 
 

 



 

 
 

 

anonymizováno anonymizováno 

Na hodnocení projektu se podíleli všichni přítomní členové výběrové komise viz prezenční listina výše, která je přílohou tohoto zápisu z jednání dne 14. 11. 2017 v Hanušovicích. Hlasování přítomných členů 

výběrové komise je uvedeno v zápis z jednání výběrové komise dne 14. 11. 2017, jehož je tento hodnotící list přílohou. 



 

 
 

 



 

 
 

 

Na hodnocení projektu se podíleli všichni přítomní členové výběrové komise viz prezenční listina výše, která je přílohou tohoto zápisu z jednání dne 14. 11. 2017 v Hanušovicích. Hlasování přítomných členů 

výběrové komise je uvedeno v zápis z jednání výběrové komise dne 14. 11. 2017, jehož je tento hodnotící list přílohou. 

anonymizováno anonymizováno 



 

 
 

 



 

 
 

 

Na hodnocení projektu se podíleli všichni přítomní členové výběrové komise viz prezenční listina výše, která je přílohou tohoto zápisu z jednání dne 14. 11. 2017 v Hanušovicích. Hlasování přítomných členů 

výběrové komise je uvedeno v zápis z jednání výběrové komise dne 14. 11. 2017, jehož je tento hodnotící list přílohou. 
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