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ZÁPIS Z 20. VÝBĚROVÉ KOMISE 

Hodnocení projektů z výzev 
IROP 6. výzvy A2 ISZ – řízení rizik II. a  
7. výzvy A3 Zázemí sociální inkluze II. 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 28. února 2019  
v Jeseníku (zasedací místnost SBD) 

 

 

Přítomní: 5 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení výzvy A2 IZS-řízení rizik II 

4) Hodnocení výzvy A3 Zázemí sociální inkluze II. 

5) Různé 

 
Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Vedoucí zaměstnanec SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula 

Poláchová přivítala přítomné členy Výběrové komise, hosty a zopakovala členům postupy pro 

Věcné hodnocení dle schválených Interních postupů a poté předala slovo Ing. Petru Mudrovi, 

členovi Výběrové komise, který vedl celé hodnocení a přivítal přítomné členy Výběrové komise, 

manažery MAS a hosty z CRR – Mgr. Hanu Slovákovou a Ing. Martinu Vráblovou. Ing. Petr Mudra 

konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. 

 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 2 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 2 hlasy,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 2 hlasy,  

- 1 člen Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 1 hlas,  
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Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

1 20% Veřejný  

 

2 40% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 40% Soukromý 2 40% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 20% Neziskový 1 20% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 20% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 5 100%  5 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatelku hodnocení Výběrové komise byla jednohlasně zvolena Mgr. Hana Hošková, 

manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Mgr. 

Vendula Poláchová, ředitelka MAS a Ing. Petr Mudra, předseda Výběrové komise pověřený 

vedením jednání. 

Usnesení 20/1: Výběrová komise volí Mgr. Hanu Hoškovou do funkce zapisovatelky, Mgr. 

Vendulu Poláchovou a Ing. Petra Mudru jako ověřovatele zápisu 20. jednání Výběrové komise. 

 

5/0/0 
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2) Etické kodexy 
 

Všichni členové byli upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. 

Manažerky MAS po ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámily členy 

Výběrové komise s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě. Na základě zjištění podjatosti 

odstoupili z hodnocení následující členové, kteří se dnešního hodnocení projektů nebudou 

účastnit: 

- Bc. Rostislav Kačora – starosta obce Vidnava, podjatý ve výzvě A2 II. 

- Mgr. Jiří Kovalčík – zástupce Junák-svaz skautů a skautek ČR, podjatý ve výzvě A3 II.  

Dále se z hodnocení omluvil Zdeněk Hořava – starosta obce Uhelná a Ing. Josef Ťulpík – zástupce 

WTC Písečná s.r.o.. Následně dne 15.2.2019 byly hodnotitelům předány projektové žádosti včetně 

všech příslušných příloh spolu s Kontrolním listem a to elektronickou formou, s tím, že v případě 

zájmu si mohou tištěnou verzi vyzvednout v kanceláři MAS. Bylo tedy konstatováno, že 

hodnotitelé si žádosti prostudovali a opětovně ověřeno, zda nedošlo ke změně skutečnosti a 

všichni přítomní členové Výběrové komise jsou nepodjatí. Podepsané Etické kodexy jsou platné po 

celou dobu hodnocení projektů k výzvě IROP A2 IZS – řízení rizik II. a k výzvě IROP A3 Zázemí 

sociální inkluze II. 

 

3) Hodnocení výzvy A2 IZS – řízení rizik II. 

Příjem žádostí do výzvy A2 IZS – řízení rizik II. byl ukončen 14.12.2018 a na MAS byly předloženy 3 

projektové žádosti: 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Celkové způsobilé 

výdaje projektu (v Kč) 

1. Město Vidnava 00303585 Vidnava 
Pořízení dopravního automobilu pro 

JSDH Vidnava 
1.364.508,- 

2. Obec Skorošice 00635863 Skorošice 
Pořízení evakuační techniky pro JSDH 

Skorošice 
1.781.735,- 

3. 
Obec Bělá pod 

Pradědem 
00302333 

Bělá pod 
Pradědem 

Zvýšení připravenosti JSDH Bělá pod 
Pradědem 

1.648.169,- 

 

Celková alokace výzvy je 4 800 115,79 mil. Kč.  

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a přijatelnosti 

pověřenými pracovníky MAS. Všechny podané projekty splnily podmínky této kontroly a splňují také 

podmínky nadřazené výzvy IROP č. 69 a jsou v souladu se specifickými pravidly IROP k dané výzvě.  

První žádost obec Bělá pod Pradědem: 
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- Obec předložila 1 platnou Partnerskou smlouvu s ČR - Hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje, proto je shoda hodnotitelů na 20 bodech 

- Způsobilé výdaje žádosti jsou 1.648.169,- Kč uvedené v Žádosti o podporu na straně 10, proto je 

shoda hodnotitelů 5 bodů 

- Ve Studii proveditelnosti na straně 9 je uveden počet obyvatel obce k 1.1.2016 na 1.810, proto se 

hodnotitelé shodli na 20 bodech 

- Kritérium je nerelevantní 

- Vzdálenost území od Jednotky požární ochrany 1. kategorie je 1 km, uvedeno v SP na str. 9, proto se 

hodnotitelé shodli na 0 udělených bodech 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Bělá pod Pradědem je 45 bodů. Žádost obce splnila podmínky 

věcného hodnocení. 

 

Usnesení 20/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti obce Bělá pod Pradědem 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

  5/0/0 

 

Druhá žádost obec Skorošice: 

- Obec předložila 1 platnou Partnerskou smlouvu s ČR-Hasičským záchranným sborem Olomouckého 

kraje, shoda hodnotitelů bylo udělit 20 bodů 

- Způsobilé výdaje žádosti jsou 1.781.735,- Kč uvedené v Žádosti o podporu na straně 10, proto se 

hodnotitelé shodli na 5 bodech 

- Ve Studii proveditelnosti na straně 8 je uveden počet obyvatel obce k 1.1.2016 na 745, proto je 

shoda hodnotitelů udělit 15 bodů 

- Vzdálenost území od Jednotky požární ochrany 1. kategorie je 20 km, uvedeno v SP na str. 8, je 

shoda od hodnotitelů udělit 10 bodů 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Skorošice je 50 bodů. Žádost obce splnila podmínky věcného 

hodnocení. 

Usnesení 20/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti obce Skorošice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 
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Třetí žádost Město Vidnava: 

- Město předložilo 2 platné Partnerské smlouvy s JSDH Bernartice a JSDH Černá Voda, proto se shodli 

hodnotitelé na 20 bodech 

- Způsobilé výdaje žádosti jsou 1.364.508,- Kč uvedené v Žádosti o podporu na straně 12, proto se 

shodli hodnotitelé na 10 bodech 

- Počet obyvatel obce k 1.1.2016 byl 1.283 dle údaje z ČSÚ, proto se shodli hodnotitelé na 20 bodech 

- Kritérium je nerelevantní 

- Vzdálenost území od Jednotky požární ochrany 1. kategorie je 22 km, uvedeno v SP na str. 6, proto 

se shodli hodnotitelé na 20 bodech 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Skorošice je 70 bodů. Žádost města splnila podmínky věcného 

hodnocení. 

Usnesení 20/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 70 bodů u žádosti města Vidnava 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 
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Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy A2 IZS – řízení rizik II. po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010421 

Pořízení 

dopravního 

automobilu pro 

JSDH Vidnava 

Město Vidnava 
Obec 

 

70 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.364.508,- 

 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010687 

Pořízení 

evakuační 

techniky pro JSDH 

Skorošice 

Obec Skorošice 
Obec 

 

50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.781.735,- 

 

3. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010675 

Zvýšení 

připravenosti 

JSDH Bělá pod 

Pradědem 

Obec Bělá pod 
Pradědem 

Obec 

 

45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.648.169,- 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení i společně s formulací odůvodnění, ten se vytiskl a podepsal všemi přítomnými členy. O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

Usnesení 20/5: Výběrová komise schvaluje výsledný seznam projektů a doporučuje Programovému výboru projekt Město Vidnava 
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010421, Obec Skorošice registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010687, obec Bělá pod 
Pradědem registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0./0.0/16_076/0010675 k financování. 
 
 

  5/0/0
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4) Hodnocení výzvy A3 Zázemí sociální inkluze II. 

Příjem žádostí do výzvy A3 Zázemí sociální inkluze II. byl ukončen 14.12.2018 a na MAS byly 

předloženy 2 projektové žádosti: 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Celkové způsobilé 

výdaje projektu (v Kč) 

1. Charita Jeseník 60339241 Jeseník 
Automobil pro Denní stacionář 

Šimon 
1.307.447,- 

2. Město Jeseník 00302724 Jeseník 
Zkvalitnění zázemí poskytovaných 

sociálních služeb v azylovém domě v 
Jeseníku 

450.550,65,- 

 

Celková alokace výzvy je 1 893 600 mil. Kč.  

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a přijatelnosti 

pověřenými pracovníky MAS. Všechny podané projekty splnily podmínky této kontroly a splňují také 

podmínky nadřazené výzvy IROP č. 62 a jsou v souladu se specifickými pravidly IROP k dané výzvě.  

 

První žádost Charita Jeseník: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto se hodnotitelé shodli na 20 bodech. 

- Projekt nepřesahuje více než 1 mil. Kč – v žádosti uvedeny CZV 450 550,65 Kč v žádosti str. 10, proto 

udělili hodnotitelé 10 bodů 

- Projekt nemá pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny uveden v žádosti, 

proto se hodnotitelé shodli na 0 bodech 

- Projekt neřeší nedostatek dané sociální služby v území, tudíž se shodli hodnotitelé na 0 bodech 

- Projekt neřeší zavedení nové sociální služby, tudíž se hodnotitelé shodli na 0 bodech 

 

Celkový počet bodů u žádosti Charity Jeseník je 30 bodů. Žádost charity splnila podmínky věcného 

hodnocení. 

Usnesení 20/6: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 30 bodů u žádosti Charity Jeseník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 

Druhá žádost Město Jeseník: 

- Město doložilo dvě Partnerské smlouvy, obě jsou platné, proto se shodli hodnotitelé na 20 bodech 

- Projekt přesahuje více než 1 mil. Kč – v žádosti uvedeny CZV 1.307.447 Kč v žádosti str. 11, proto se 

shodli hodnotitelé na 0 bodech 
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- Projekt má pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny v SP str. 4-5, proto se 

hodnotitelé shodli na 10 bodech 

- Projekt řeší nedostatek dané sociální služby, hodnotitelé se shodli na 10 bodech 

- Projekt neřeší zavedení nové sociální služby, proto se hodnotitelé shodli na 0 udělených bodech 

 

Celkový počet bodů u žádosti města Jeseník je 40 bodů. Žádost města splnila podmínky věcného 

hodnocení. 

Usnesení 20/7: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti města Jeseník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 
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Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy A3 Zázemí sociální inkluze II. po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

 

1. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010537 

Zkvalitnění 

zázemí 

poskytovaných 

sociálních služeb 

v azylovém domě 

v Jeseníku 

Město Jeseník 

 

Obec 

 

40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

1 307 447 

 

2. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010667 

Automobil pro 

Denní stacionář 

Šimon 
Charita Jeseník 

Evidované 

církevní právnické 

osoby 

 

30 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

450 550,65 

 

Hodnotitelé vyplnili finální kontrolní list projektu i společně s formulací odůvodnění, ten se vytiskl a podepsal všemi přítomnými členy. O každém kritériu 

bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

Usnesení 20/8: Výběrová komise schvaluje výsledný seznam projektů a doporučuje Programovému výboru projekt Město Jeseník registrační 
číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010537, Charita Jeseník registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010677 k financování. 
 
 

  5/0/0 
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5) Různé 

 

Předseda Výběrové komise, Ing. Petr Mudra, zahájil bod různé a diskuze, kde členové Výběrové 
komise neměli žádné otázky. 
 
 
V Jeseníku, dne 28. 2. 2019 
 
 
Zapsala:  Mgr. Hana Hošková, manažer MAS    …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Petr Mudra      …………………………… 


