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Zápis z jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: v 7:30 20. 11. 2017, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  
2. Hodnocení projektu v 6. výzvě MAS pro IROP 

1. Zahájení, prezence  

Hana Olejníková 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 3 37 % -- -- 

Soukromý 5 63 % -- -- 

Celkem 8  --  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 % -- -- 

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

3. Komunitní život 4 50 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 1 12 % -- -- 

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. 

Předseda výběrové komise, Oldřich Tanert, se jednání neúčastnil z důvodu potenciálního střetu zájmu, 

protože je zaměstnancem jednoho z žadatelů. Z důvodu neúčasti předsedy si členové zvolili Zdeňka 

Axmanna, jako ověřovatele zápisu, hodnotících listů a pověřují jej účasti na jednání programového 

výboru MAS. Většina účastníků stvrdila svou nepodjatost podpisem etického kodexu v rámci jednání 

14. 11. 2017. Pouze Zdeněk Axmann a Josef Přibyl stvrdili svou nepodjatost podpisem etického kodexu 

viz příloha č. 2 tohoto zápisu. 

Schválení Zdeňka Axmanna pověřenou osobou na jednání programového výboru, ověřovatelem 

zápisu a ověřovatelem hodnotících listu. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 1 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila pověření Zdeňka Axmanna účastní na programovém 

výboru MAS a schvaluje jej ověřovatelem zápisu a hodnotících listů. 
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2. Hodnocení projektu v 6. výzvě MAS pro IROP 

Členům výběrové komise byly před jednáním předány tři předložené žádost o podporu k hodnocení 

vč. hodnotících listů. Přítomných osm členů výběrové komise podepsalo etický kodex (příloha č. 2 

zápisu), protože nikdy z přítomných členů nebyl ve střetu zájmu a nekomunikoval s žadateli. Mohli se 

tak všichni přítomní členové VK podílet na věcném hodnocení předložených žádostí o podporu.  

Tabulka č.2: Žádosti o podporu předložené do 3. výzvy MAS HP-IROP-Jednotky požární ochrany I.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 
Celkové 

způsobilé 
výdaje 

město Staré Město 
Nový DA pro JSDH 
města Staré Město 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006700 1 000 000 Kč 

obec Jindřichov 
Dopravní automobil 
pro JPO Jindřichov 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006775 998 000 Kč 

obec Branná 
Moderní technika pro 
JPO v obci Branná 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776 999 000 Kč 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost města Staré Město „Nový DA pro JSDH města Staré 

Město“, která získala 65 ze 70 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_076/0006700 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.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006700. Projekt získáním 65 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost obce Jindřichov „Dopravní automobil pro JPO 

Jindřichov“, která získala 50 ze 70 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_076/0006775 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.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006775. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Třetím projektem k hodnocení byla žádost obce Branná „Moderní technika pro JPO v obci 

Branná“, která získala 45 ze 70 bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a 

podepsaný hodnotící list je přílohou č. 5 tohoto zápisu.  
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Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776 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.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776. Projekt získáním 45 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

 

Tabulka č.3: Žádosti o podporu ze 6. výzvy MAS HP – IROP se schváleným věcným hodnocením  

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

město Staré Město Nový DA pro JSDH města Staré Město 65 bodů 

obec Jindřichov Dopravní automobil pro JPO Jindřichov 50 bodů 

obec Branná Moderní technika pro JPO v obci Branná 45 bodů 

Výběrová komise doporučuje navýšit alokaci 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky 

požární ochrany I. a to z důvodu, že celková požadovaná dotace předložených žádosti o 

podporu z 6. výzvě je mírně vyšší než alokace výzvy. Projekty jsou rovnocenné a je žádoucí pro 

zvýšení akceschopnosti jednotek podpora modernizace technického vybavení.  

 

 

Zapsal dne 21. 11. 2017   

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 21. 11. 2017: 

Zdeněk Axmann   …………………………………………….. 


