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Zápis z jednání Výběrové komise (oprava) 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 23. 5. 2019 v 15:00, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu) 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  

2. Hodnocení žádostí o podporu předložených do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví v OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu a vyloučení členů z jednání komise 

c. Hodnocení žádostí o podporu  

3. Školení k hodnocení projektů v 14. a 15. výzvě MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

b. Podpis etického kodexu 

4. Diskuse o změna výběrových kritérií pro 4. výzvu MAS pro PRV (rok 2020) 

 

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 9  --  

 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 1 11 % -- -- 

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

3. Komunitní život 4 44 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 33 % -- -- 

Bylo přítomno 9 z 10 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. Hodnocení žádostí o podporu předložených do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ 

a. Kontrola střetu zájmu členů výběrové komise 

Karel Hošek představil všechny projekty předložené do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ, aby mohla 

opět proběhnout kontrola střetu zájmu. Nově byl jeden z projektů vyřazen v rámci hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti, a to žádost spolku Aktivní Pomoraví z.s. Aktivní Pomoraví z. s. 
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(projekt Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010477) z důvodu 

neexistence aktivní datové schránky v době podání žádosti o podporu. Celkově byly k věcnému 

hodnocení předloženy 4 žádosti o podporu. 

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

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

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 se předseda výběrové komise jednání 

k tomuto bodu účastnil. 

 

b. Vyloučení členů z jednání komise 

Žádný člen výběrové komise kromě výše zmíněného Oldřicha Tanerta neuvedl, že je ve střetu zájmu.  

 

c. Hodnocení žádostí o podporu  

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 1 12,5 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 12,5 %   

3. Komunitní život 3 37,5 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 37,5 %   
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Bylo přítomno 8 z 10 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 

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

Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.  

 

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

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

představil předložené žádosti o podporu, které prošli kontrolou formálních náležitostí a i věcným 

hodnocením 19. 2. 2019. Zároveň představil i posudky externí hodnotitelky k jednotlivým žádostem o 

podporu. Na základě zaslaných podkladů a informací mezi členy komise probíhala diskuse o možných 

úpravách hodnotících listů, a výběrová komise se plně ztotožnila z obsahem předložených 

posudků/hodnotících listů vyjma žádosti ZŠ a MŠ Sudkov (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010498), 

kde identifikovala nedostatečně odůvodněnou položku rozpočtu 1.1.3.2.3 - Spotřební materiál. Komise 

navrhuje krácení této položky, čímž se žádost o podporu dostává pod minimální hranici celkových 

způsobilých výdajů tj. 400 tis. Kč a projekt nesplňuje podmínky pro realizaci. 

 

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 70* 

Matěj Hora Příměstské tábory Pavlík 60 

* Nesplnil podmínky věcného hodnocení 

Schválení věcného hodnocení projektu Tenisového klubu Jindřichov, z.s. s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010485 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_047/0010485. Projekt získáním 91 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu Základní školy a Mateřské školy Staré Město s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010452 dle vyplněného hodnotícího listu (příloha č. 3 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_047/0010452. Projekt získáním 83 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Schválení věcného hodnocení projektu Základní školy a Mateřské školy Sudkov s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010498 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_047/0010498. Projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení z důvodu výše 

celkových způsobilých výdajů pod minimální hranici 400 tis. Kč. 

Schválení věcného hodnocení projektu Matěje Hory s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010500 

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_047/0010500. Projekt získáním 60 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Výběrové komise v rámci věcného hodnocení diskutovala zaměření a obsah projektu Příměstské 

tábory Pavlík, a to z důvodu křížení aktivit, cílových skupin a cílů projektu s podpořeným projektem 

Příměstské tábory DDM Krasohled Zábřeh (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143), který Základní 

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

podpoře v rámci 1. výzvy MAS Horní Pomoraví-OPZ - Prorodinná opatření I. Žadatel Matej Hora uvádí 

v žádosti o podporu, že průzkum potřeb dělat ve dvou základních školách, přičemž žádný zaměstnanec 

všech škol v Zábřeze neví nic o žádném průzkumu pana Matěje Hory. Navíc žadatel Matěj Hora 

v žádosti nijak nepracoval s kolizí s projektem Příměstské tábory DDM Krasohled Zábřeh (reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143). Proto výběrová komise dospěla k usnesení o nedoporučení 

projektu k financování v rámci SCLLD z důvodu překryvu projektu Příměstské tábory Pavlík s jiným 

již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, stejnou cílovou skupinu i stejné území 

dopadu. 

Doporučení Programovému výboru MAS Horní Pomoraví k projektu Matěje Hory s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010500  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrové komise MAS Horní Pomoraví doporučuje Programovému výboru MAS Horní Pomoraví 

nedoporučit projekt Příměstské tábory Pavlík s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010500 

k financování v rámci SCLLD.   

 

Seznam doporučených projektů k financování v rámci SCLLD předložené do 4.výzva MAS Horní 

Pomoraví-OPZ - Prorodinná opatření II.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 
Bodové 

hodnocení 
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Tenisový klub 
Jindřichov, z.s. 

Příměstské sportovní tábory s 
rozšířenou výukou tenisu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010485 91 

ZŠ a MŠ Staré 
Město 

Staroměstské letní tábory CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010452 83 

 

Seznam nedoporučených projektů k financování v rámci SCLLD předložené do 4.výzva MAS Horní 

Pomoraví-OPZ - Prorodinná opatření II.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 
Bodové 

hodnocení 

ZŠ a MŠ 
Sudkov 

Prorodinná opatření -rozšíření 
péče o děti v obci Sudkov 

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

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

3. Školení k hodnocení projektů v 14. a 15. 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. 14 a 15 MAS Horní 

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

formálních náležitostí a přijatelnosti, a budou věcně hodnoceny až po dokončení kontroly a uplynutí 

všech lhůt s tím spojených. 

 

Předložené žádosti do 14.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Doprava II. 

Název žadatele Název projektu 
Celkové 

způsobilé výdaje 

Obec Dubicko Zvýšení bezpečnosti v obci Dubicko       2 300 000,00     

Obec Vyšehoří Vyšehoří-rekonstrukce chodníků       2 300 000,00     

Obec Ruda nad Moravou 
Ruda nad Moravou - chodník v místní části 
Hrabenov 

      2 300 000,00     

Obec Sudkov 
Zvýšení bezpečnosti nemotorizovaných účastníků 
silničního provozu v obci Sudkov - Etapa 2 

      2 300 000,00     

Obec Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou - chodník ulice Olšanská       2 300 000,00     

 

Předložené žádosti do 15.Výzva MAS Horní Pomoraví-IROP-Modernizace mateřských a základních a 

škol I. 

Název žadatele Název projektu 
Celkové 

způsobilé výdaje 

Základní škola a mateřská škola Horní 
Studénky, okres Šumperk, příspěvková 
organizace 

Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání v Základní 
škole a Mateřské škole Horní Studénky 

      2 010 479,00     

Základní škola a Mateřská škola Staré 
Město, okres Šumperk 

Modernizace odborných učeben na ZŠ 
Staré Město 

      2 282 445,00     

Základní škola a Mateřská škola 
Sudkov, příspěvková organizace 

Obnova ICT techniky v ZŠ Sudkov 
      1 619 028,00     
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Základní škola a mateřská škola 
Kamenná, okres Šumperk, 
příspěvková organizace 

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ 
Kamenná       1 425 000,00     

Základní škola Ruda nad Moravou, 
okres Šumperk 

Modernizace odborných učeben na ZŠ 
Ruda nad Moravou 

      1 840 326,13     

Základní škola a Mateřská škola 
Lesnice, příspěvková organizace 

Modernizace učeben se nebojíme - ZŠ a 
MŠ Lesnice 

      2 226 488,00     

Základní škola a Mateřská škola 
Hoštejn, příspěvková organizace 

Zkvalitnění výuky v ZŠ Hoštejn 
      1 695 784,00     

Základní škola Zábřeh, Boženy 
Němcové 1503/15, okres Šumperk 

Modernizace odborných učeben ZŠ 
B.Němcové Zábřeh 

      2 292 000,00     

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

Zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí 
v ZŠ Rovensko       2 128 312,00     

Základni škola a Mateřská škola 
Hanušovice 

ZŠ Hanušovice - modernizace učeben 
      2 300 000,00     

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

Modernizace učeben ZŠ Severovýchod II 
      2 284 430,00     

Základní škola a mateřská škola 
Dubicko, příspěvková organizace 

Zkvalitnění výuky ZŠ Dubicko 
      2 300 000,00     

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

ZŠ Písařov = centrum zájmového a 
neformálního vzdělávání       2 300 000,00     

 

b. Podpis etického kodexu 

U projektů ve 14. výzvě je ve střetu zájmu zastupitelka obce Ruda nad Moravou Iva Kleinová, která 

nepodepsala etický kodex a nebude se podílet na věcném hodnocení předložených projektů.  

U projektů ve 15. výzvě je ve střetu zájmu starosta obce Hoštejn Jan Kunčar a zastupitelka obce Ruda 

nad Moravou Iva Kleinová, kteří nepodepsali etický kodex a nebudou se podílet na věcném hodnocení 

předložených projektů.  

c. Školení členů výběrové komise  

Následně Karel Hošek představil podrobně podmínky výzvy č. 14 a 15 MAS Horní Pomoraví – IROP 

včetně kritérií věcného hodnocení a pravidla věcného hodnocení dle Interních postup MAS Horní 

Pomoraví pro IROP a obecných a specifických pravidel IROP pro výzvu č. 53 a 68.  

 

 

Zapsal dne 23. 5. 2019   

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 23. 5. 2019 

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

 


