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Zápis z 4. jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 28. 6. 2017, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  
2. Hodnocení projektu v 1. výzvě MAS pro IROP 
3. Hodnocení projektu v 4. výzvě MAS pro IROP 
4. Stav administrace projektů v 3. výzvě MAS pro IROP 

 

1. Zahájení, prezence  

Hana Olejníková na základě prezenční listiny ověřila 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 5 45 % -- -- 

Soukromý 6 54 % -- -- 

Celkem 11  --  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 27 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 2 18 % -- -- 

3. Komunitní život 4 36 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 2 18 % -- -- 

2. Hodnocení projektu v 1. výzvě MAS pro IROP 

Členům výběrové komise byly na jednání 21. června 2017 předána žádost o podporu 

k hodnocení, kterou obdrželo všech dvanáct přítomných členů výběrové komise vyjma pana 

Josefa Najmana, který je starostou obce Zvole – jediný žadatel ve výzvě. Těchto dvanáct členů 

výběrové komise podepsalo etický kodex, ale pouze 10 se účastnilo se jednání výběrové 

komise k hodnocení žádosti o podporu předložených do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví pro 

IROP. Josef Najman se zúčastnil prezence (1. bod jednání), ale následně opustil místnost, kde 

probíhalo jednání komise, díky tomu došlo k jinému složení VK a zastoupení sektorů a 

zájmových skupin viz tabulka č. 2. U ostatních členů výběrové komise proběhlo ověření, jestli 

od 21. 6. nedošlo ke změně situace týkající se střetu zájmu. Nedošlo. A to ani pana Spurného, 

který je občanem obce Zvole a nekomunikoval od 21. 6. 2017 se starostou či jinými zastupiteli 

obce Zvole. 
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Tabulka č. 2: Zastoupení sektorů a zájmových skupin 2. bodu jednání VK 

Sektor 
Počet osob 

Relativní 
vyjádření 

Počet hlas. 
práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 4 40 % -- -- 

Soukromý 6 60 % -- -- 

Celkem 10  --  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 30 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 2 20 % -- -- 

3. Komunitní život 4 40 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 1 10 % -- -- 

Bylo přítomno 10 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. 

Následně si členové výběrové komise vyndali své podklady k žádosti o podporu 

s předvyplněným hodnotícím listem, jenž prázdný dostali na jednání 21. 6. 2017 společně 

s datovým nosičem. Následně probíhala diskuse a hlasování o každém hodnotícím kritériu. 

Jednání vedl předseda výběrové komise, který společně s Hanou Olejníkovou formuloval 

usnesení a text odůvodnění pro přidělení bodů. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je 

přílohou č. 1 tohoto zápisu. Žádost o podporu Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 

v obci Zvole získala 58 bodů ze 100 možných a splnila podmínky věcného hodnocení. 

U žádného hodnotícího kritéria neprobíhala polemika či rozsáhlejší diskuse. Pouze u kritéria 

VH1 a VH3 členové výběrové komise vedli diskusi, jestli je harmonogram dobře nastaven, 

protože projekt počítá s relativně krátkou dobou realizace, a jestli analýza rizik zahrnuje 

dostatečně i rizika spojené s administrací projektu. 

Tabulka č.3: Žádosti o podporu předložené do 1. výzvy MAS HP – IROP – Bezpečnost dopravy I.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Obec Zvole 
Rekonstrukce chodníků podél 
komunikace I/44 v obci Zvole 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057 1 500 000,00 Kč 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 2 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 
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Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005057. Projekt získáním 58 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

3. Hodnocení projektu v 4. výzvě MAS pro IROP 

Členům výběrové komise byly na jednání 21. června 2017 předány žádostí o podporu k 

hodnocení, které obdrželo všech třináct přítomných členů výběrové komise. Těchto třináct 

členů výběrové komise podepsalo etický kodex, ale jedenáct se účastnilo se jednání výběrové 

komise k hodnocení žádostí o podporu předložených do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro 

IROP. Nikdo z přítomných členů výběrové komise nekomunikoval s žadateli během týdne od 

21. června 2017, kdy se uskutečnilo 1. jednání výběrové komise. Mohli se tak všichni přítomní 

členové VK podílet na věcném hodnocení předložených žádostí o podporu. Usnášeníschopnost 

a zastoupení sektorů odpovídá údajům uvedeným v tabulce č. 1. 

Tabulka č.4: Žádosti o podporu předložené do 4. výzvy MAS HP – IROP – Rozvoj sociálních služeb I.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

Charita 
Zábřeh 

Modernizace zázemí a 
vybavení pro terénní sociální 
služby Charity Zábřeh 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332 1 249 000 Kč 

SPOLEČNĚ-
JEKHETANE, 
o.p.s. 

Budeme Vám blíž - auto pro 
terénní služby 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334 987 332 Kč 

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

Zvýšení kvality, dostupnosti a 
kapacity služeb sociální 
prevence Společnosti Podané 
ruce, o.p.s. poskytovaných na 
území MAS Horní Pomoraví 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005329 1 245 780 Kč 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost Charity Zábřeh „Modernizace zázemí a vybavení 

pro terénní sociální služby Charity Zábřeh“, která získala 92 ze 100 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.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332. Projekt získáním 92 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 
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Druhým projektem k hodnocení byla žádost Společnosti Podané ruce, o.p.s. „Zvýšení kvality, 

dostupnosti a kapacity služeb sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. 

poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví“, která získala 77 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.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005329 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005329. Projekt získáním 77 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Třetím projektem k hodnocení byla žádost SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. „Budeme Vám 

blíž - auto pro terénní služby“, která získala 82 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.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

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

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005334. Projekt získáním 82 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Tabulka č.5: Žádosti o podporu ze 4. výzvy MAS HP – IROP se schváleným věcným hodnocením  

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Charita Zábřeh 
Modernizace zázemí a vybavení pro terénní 
sociální služby Charity Zábřeh 

92 bodů 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Budeme Vám blíž - auto pro terénní služby 82 bodů 

Společnost Podané ruce o.p.s. 
Zvýšení kvality, dostupnosti a kapacity služeb 
sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. 
poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví 

77 bodů 

Po věcném hodnocení proběhla i diskuse o budoucím nastavení výběrových kritérií, tak aby 

kritéria u sociálních služeb více postihovaly potřebnost pořízeného zázemí pro poskytování 

sociální služby. Diskuse byla otevřena v souvislosti projektem obecné prospěšné společnosti 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kde pro poskytování sociální aktivizační služby a jiných služeb je 

pořizována dodávky. Dále byla diskutována možnost nastavení cenových limitů pro určitý druh 

vybavení pro sociální služby či způsob provádění průzkumů trhu. 
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4. Stav administrace projektů v 3. výzvě MAS pro IROP 

Členové výběrové komise byli informováni o stavu žádostí o podporu, které byly předloženy 

do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví. Žádosti neabsolvovaly 2. kolo kontroly formálních náležitostí 

a přijatelnosti, protože žadatelé nemohou v ISKP finalizovat opravenou verzi žádosti. Proto 

v průběhu července (snad) proběhne další jednání výběrové komise pro zhodnocení 

předložených žádostí. 

 

 

Zapsala dne 28. 6. 2017   

Hana Olejníková   …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 28. 6. 2017: 

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


