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Zápis z jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 19. 2. 2019 v 14:00, Zábřeh, Valova 2 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  

2. Příprava hodnocení projektů v 4, 5., 6. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu a vyloučení členů z jednání komise 

3. 6. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální podnikání II. 

a. Představení projektů a posudků od externí hodnotitelky 

b. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 6. výzvě OPZ 

4. 5. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze II. 

a. Představení projektů a posudků od externích hodnotitelů  

b. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 5. výzvě OPZ 

5. 4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II. 

a. Představení projektů a posudků od externího hodnotitele  

a. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 6. výzvě OPZ 

6. Školení k hodnocení projektů v 12. a 13. výzvě MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu 

 

1. Zahájení, prezence  

Karel Hošek 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). 

Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 4 44 % -- -- 

Soukromý 5 55 % -- -- 

Celkem 10  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 22 % -- -- 

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

3. Komunitní život 3 33 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 33 % -- -- 
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Bylo přítomno 9 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. 

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

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

Karel Hošek představil všechny projekty předložené do 3. až 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ. Žádný 

z projektů nebyl vyřazen v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Celkově bylo 

předloženo na MAS 10 žádosti o podporu. 

Předložené žádosti do 4.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ - Prorodinná opatření II.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Aktivní Pomoraví z. s. 
Aktivní Pomoraví - 
nepobytové tábory 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010477 

Matěj Hora Příměstské tábory Pavlík CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010500 

Tenisový klub Jindřichov, z.s. 
Příměstské sportovní tábory 
s rozšířenou výukou tenisu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010485 

Základní škola a Mateřská 
škola Staré Město 

Staroměstské letní tábory CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010452 

Základní škola a Mateřská 
škola Sudkov 

Prorodinná opatření  - 
rozšíření péče o děti v obci 
Sudkov 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010498 

 

Předseda výběrové komise Oldřich Tanert informoval, že díky svému zaměstnání tajemníka MěÚ Staré 

Město může být ve střetu zájmu při hodnocení 4. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ, kde předložila 

žádost příspěvková organizace ZŠ a MŠ Staré Město. Proto došlo k dohodě změně programu jednání 

výběrové komise a 4. výzva byla hodnocena jako poslední a předseda se jednání k tomuto bodu nebude 

účastnit. 

Předložené žádosti do 5. výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ - Sociální inkluze II. 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Obec Sudkov 
Komunitní centrum Sudkov -
místo vzájemného setkávání 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010489 

Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

"Poradenské centrum 
Rozcestník" 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010496 

Charita Zábřeh Nazpět do života CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010502 
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Předložené žádosti do 6. výzva MAS Horní Pomoraví - OPZ-Sociální podnikání II.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Vendula Kubíčková U OSKARA LUPĚNÉ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010515 

REPARTO Zábřeh s.r.o. 

MAS HP - Provozní 
udržitelnost nového 
pracoviště sociálního 
podniku REPARTO Zábřeh II. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010517 

 

Členové výběrové komise z předchozího funkčního období potvrdili, že krom Oldřicha Tanerta nejsou 

ve střetu zájmu vůči žádnému z výše uvedených žadatelů/projektů některé byly předloženy do výzev 

MAS Horní Pomoraví. 

 

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

Podpis etického kodexu se týkal nových statuárních zástupců členů výběrové komise, a to obec Zvole 

a ZŠ a MŠ Rohle. Etický kodex podepsal je Radek Kól starosta obce Zvole, ale z důvodu nemoci a 

neúčasti Pavel Knébl ředitel ZŠ a MŠ Rohle etický kodex nepodepsal. Radek Kól nebyl ve střetu zájmu 

s žádným z projektů předložených a hodnocených projektu. 

 

3. Výzva č. 6 MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální podnikání II. 

a. Představení projektů a posudků od externího hodnotitele 

Karel Hošek členům výběrové komise představil základní podmínky 6. výzvy OPZ (zaměření 

podporovaných aktivit, celkové způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a především podrobně 

představil předložené žádosti o podporu a jejich posudky externích hodnotitelů.   

Externí hodnotitel a dlouhodobý konzultant podnikatelských záměrů v rámci podnikatelského-

zaměstnaneckého družstva (BEC družstvo) Mgr. Ivo Škrabal předložil skrze MAS výběrové komisi 

posudky k žádosti o podporu Venduly Kubíčkové a REPARTO Zábřeh s.r.o. Výběrová komise se plně 

ztotožnila s hodnocením externího hodnotitele, který jasně doporučuje nepodpořit žádost Venduly 

Kubíčkové a naopak bez připomínek podpořit žádosti REPARTO Zábřeh s.r.o. Bližší důvodu rozhodnutí 

a popis kvality a nekvality předložených žádostí je uveden v hodnotících listech (2. a 3 příloha tohoto 

zápisu). 

b. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 6. výzvě OPZ 

Předložené žádosti do 6. výzva MAS Horní Pomoraví - OPZ-Sociální podnikání II.  

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 

Vendula Kubíčková U OSKARA LUPĚNÉ 40 

REPARTO Zábřeh s.r.o. 
MAS HP - Provozní udržitelnost nového pracoviště 
sociálního podniku REPARTO Zábřeh II. 

95 
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Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010515 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 2 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010515. Projekt získáním 40 bodů nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010517dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010517. Projekt získáním 95 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

 

4. Výzva č. 5 MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze II. 

a. Představení projektů a posudků od externích hodnotitelů  

Karel Hošek členům výběrové komise představil základní podmínky 5. výzvy OPZ (zaměření 

podporovaných aktivit, celkové způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a především podrobně 

představil předložené žádosti o podporu a jejich posudky externího hodnotitele. Na základě zaslaných 

podkladů členům výběrové komise tj. výzva MAS, žádosti o podporu a hodnotící listy probíhala diskuse 

o možných úpravách hodnotících listů. Výběrová komise se neztotožnila návrhem hodnotitele na 

krácení hodinové sazby právníka (1.1.1.2.1.) žádosti o podporu Společnosti Podané ruce o.p.s. 

S ostatními informacemi a hodnocením se výběrová komise plně ztotožnila. 

 

b. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 5. výzvě OPZ 

Předložené žádosti do 6. výzva MAS Horní Pomoraví - OPZ-Sociální podnikání II.  

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 

Obec Sudkov 
Komunitní centrum Sudkov -místo vzájemného 
setkávání 

72 

Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

"Poradenské centrum Rozcestník" (bez dluhů a v 
důstojném bydlení na Hanušovicku) 

71 

Charita Zábřeh Nazpět do života 69 

 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010489 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 4 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 
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Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010489. Projekt získáním 72 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010496 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 5 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010496. Projekt získáním 71 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010502 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 6 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

9 0 0 

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

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010502. Projekt získáním 69 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

5. Výzva č. 4 MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II. 

Karel Hošek na základě odchodu Oldřicha Tanerta 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 (viz tabulka níže). 

Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlas. práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 4 50 % 3,9 49 % 

Soukromý 4 50 % 4,1 51 % 

Celkem 8  8 100 % 

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 % 2,05 25,6 % 

2. Podnikání a regionální produkce 1 12,5 % 1,02 12,7 % 

3. Komunitní život 2 25 % 2,0 25 % 

4. Regionální identita 0 0 % -- 0 % 

5. Rozvoj obcí 3 37,5 % 2,92 36,5 % 

Bylo přítomno 8 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. 

Schválení ověřovatele hodnotících listů věcného hodnocení 4. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – 

Prorodinná opatření II. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 1 
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Výběrová komise schválila Zdeňka Axmanna ověřovatelem hodnotících listů 4. výzvy MAS Horní 

Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.  

 

a. Představení projektů a posudků od externího hodnotitele  

Karel Hošek členům výběrové komise představil základní podmínky 4. výzvy OPZ (zaměření 

podporovaných aktivit, celkové způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a především podrobně 

představil předložené žádosti o podporu a jejich posudky externí hodnotitelky. Na základě zaslaných 

podkladů členům výběrové komise tj. výzva MAS, žádosti o podporu a hodnotící listy probíhala diskuse 

o možných úpravách hodnotících listů, ale výběrová komise se plně ztotožnila z obsahem předložených 

posudků/hodnotících listů. 

 

b. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 4. výzvě OPZ 

Předložené žádosti do 4.výzva MAS Horní Pomoraví-OPZ - Prorodinná opatření II.  

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 

Tenisový klub Jindřichov, z.s. Příměstské sportovní tábory s rozšířenou výukou tenisu 91 

ZŠ a MŠ Staré Město Staroměstské letní tábory 83 

ZŠ a MŠ Sudkov Prorodinná opatření -rozšíření péče o děti v obci Sudkov 82 

Aktivní Pomoraví z. s. Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory 80 

Matěj Hora Příměstské tábory Pavlík 60 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010485 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_047/0010485. Projekt získáním 91 bodů nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010452dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 8 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_047/0010452. Projekt získáním 83 bodů nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010498 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 9 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 
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Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010498. Projekt získáním 82 bodů nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010477 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 10 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_047/0010477. Projekt získáním 80 bodů nesplnil podmínky věcného 

hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010500 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 11 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_047/0010500. Projekt získáním 60 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

 

6. Školení k hodnocení projektů v 12. a 13. výzvě MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

Na jednání se vrátil Oldřich Tanert. Karel Hošek představil podmínky výzvy č. 12 a 13 MAS Horní 

Pomoraví – IROP a krátce informoval o předložených žádostech, které zatím neprošli kontrolou 

formálních náležitostí a přijatelnosti, a budou hodnoceny 5. 3. 2019 na jednání výběrové komise. 

Předložené žádosti do 12. a 13. výzvy MAS Horní Pomoraví-IROP 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Charita Šumperk 
Modernizace vybavení 
Charity Šumperk 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010901 

Spolek Zvolská čtyřka Komunitní centrum Zvole CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010915 

Charita Zábřeh 
Modernizace vybavení pro 
terénní sociální služby 
Charity Zábřeh 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924 

Město Hanušovice 
Rodinné a komunitní 
centrum Hanušovice 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010925 

Obec Bratrušov 
Stavební úpravy požární 
zbrojnice v Bratrušově - I. 
etapa 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010911 

Město Hanušovice 
Dovybavení JSDH Města 
Hanušovice 2 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010914 

Město Zábřeh 
Rekonstrukce objektu pro 
potřeby JSDH Zábřeh 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010923 
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b. Podpis etického kodexu 

Žádný z členů výběrové komise není k předloženým žádostem ve střetu zájmu viz podepsaný etický 

kodex. 

 

 

Zapsal dne 20. 2. 2019   

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 20. 2. 2019 

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