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Zápis z jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 5. 3. 2018 v 14:00, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  

2. Hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Představení a schválení hodnocení projektů členy komise – fiche Zemědělství 

c. Představení a schválení hodnocení projektů členy komise – fiche Potravinářství 

d. Představení a schválení hodnocení projektů členy komise – fiche Nezem. podnikání 

e. Představení a schválení hodnocení projektů členy komise – fiche Lesictví 

f. Představení a schválení hodnocení projektů členy komise – fiche Relax v lese 

3. Revokace hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu novými členy a vyloučení členů z jednání komise 

c. Představení projektu a hodnocení výběrové komise z 14. 11. 2017 

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

 

1. Zahájení, prezence  

Renata Baslerová na základě prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 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 50 % -- -- 

Soukromý 5 50 % -- -- 

Celkem 10  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 20 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 1 10 % -- -- 

3. Komunitní život 4 40 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 30 % -- -- 

Bylo přítomno 10 z 11 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. 
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2. Hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Řešeno samostatným zápisem hodnocení projektů PRV. 

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

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, ale 

z důvodu zastoupení veřejného sektoru v rozsahu 50 % musí dojít k přepočtu hlasovacích práv 

představitelů tohoto sektoru dle podmínek výzvy MAS.  

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

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 5 50 % 4,9 49 % 

Soukromý 5 50 % 5,1 51 % 

Celkem 10 100 % 10 100 % 

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 20 % 2,04 20,4 % 

2. Podnikání a regionální produkce 1 10 % 1,02 10,2 % 

3. Komunitní život 4 40 % 4,00 40,0 % 

4. Regionální identita 0 0 % 0,00 -- 

5. Rozvoj obcí 3 30 % 2,06 20,6 % 

Bylo přítomno 10 z 11 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor po 

provedení přepočtu hlasovacích práv neměl více jak 49 % hlasů. Žádná ze zájmových skupin na jednání 

neměla většinu. 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

Členové výběrové komise z předchozího funkčního období potvrdili, že stále nejsou ve střetu zájmu 

vůči žadatelům v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. 

b. Podpis etického kodexu novými členy a vyloučení členů z jednání komise 

Podpis etického kodexu se týkal nových členek výběrové komise, a to je Jana Kvapilová a Marie 

Pecháčková, které taktéž nebyly ve střetu zájmu s žádným z projektů předložených v 2. výzvě MAS 

Horní Pomoraví. 

c. Představení projektu a hodnocení výběrové komise z 14. 11. 2017 

Karel Hošek představil žádost o podporu Charity Zábřeh s názvem Podaná ruka v nesnázích (reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149) a hodnocení výběrové komise z 14. 11. 2017, které obsahuje 

formální nedostatky a nesoulady v rámci věcného hodnocení žádosti o podporu.  

d. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 2. výzvě OPZ  

Na základě předložených informací členové výběrové komise individuálně doporučovali změnit 

formulaci odůvodnění bodového hodnocení, které bylo následně souhrnně schváleno (viz příloha č. 2 

zápisu). Samotné bodové hodnocení žádosti nebylo měněno. 
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Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 2 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila upravený 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 12. 3. 2018   

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 13. 3. 2018: 

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