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ZÁPIS Z 6. VÝBĚROVÉ KOMISE 

Hodnocení projektů 
IROP  A2 – ISZ – řízení rizik 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 9. ledna 2018  
v Bělé pod Pradědem (zasedací místnost) 

 

 

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

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení projektů 

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

 

1) Zahájení 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula Poláchová přivítala 

přítomné členy Výběrové komise a předala slovo Ing. Josefu Fojtkovi, člen Výběrové komise, který 

vedl celé hodnocení. Ing. Josef Fojtek přivítal přítomné členy Výběrové komise, manažery MAS a 

hosty (Mgr. Hanu Slovákovou a Ing. Ludmilu Vránovou – metodičky pro CLLD). Ing. Josef Fojtek 

konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 1 člen Výběrové komise zatupující sektor veřejné správy, tj. 1 hlas,  

- 3 členové Výběrové komise zatupující podnikatelský sektor, tj. 3 hlasy,  

- 1 člen Výběrové komise zatupující 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  

 

1 20% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

1 20% Soukromý 3 60% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

2 40% 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 Ing. Gabriela Joklíková, 

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

Vendula Poláchová, ředitelka MAS a Ing. Josef Fojtek, člen Výběrové komise pověřený vedením 

jednání. 

Usnesení 6/1: Výběrová komise volí Ing. Gabriela Joklíkovou do funkce zapisovatelky, Mgr. 

Vendulu Poláchovou a Ing. Josefa Fojtka jako ověřovatele zápisu 6. 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 byly 

z hodnocení vyloučení následující členové, kteří se dnešního hodnocení projektů nebudou účastnit 

- Ing. Petr Mudra – starosta obce Česká Ves 

- Mgr. Milada Podolská – ředitelka Základní školy Česká Ves 

- Ing. Věra Kocianová – zástupkyně obce Mikulovice 

Dále se z hodnocení omluvil Mgr. Jiří Kovalčík. Z důvodů podjatosti předsedkyně Výběrové komise 

Ing. Věry Kociánové byl pověřen vedením tohoto jednání Ing. Josef Fojtek. Viz. Přiložené pověření 

ze dne 14. 12. 2017. Následně dne 15.12.2017 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. 

 

3) Hodnocení projektů 

Příjem žádostí do výzvy A2 IZS – řízení rizik byl ukončen 31.10.2017 a na MAS byly předloženy 3 

projektové žádosti: 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Celkově  způsobilé 

výdaje projektu (v Kč) 

1. Obec Skorošice 00635863 Skorošice 
Pořízení evakuační techniky pro JSDH 

Skorošice 
2 643 225 

2. Obec Mikulovice 00303003 Mikulovice 
Pořízení dopravního automobilu pro 

JSDH Mikulovice 
1 263 700 

3. Obec Česká Ves 00636037 Česká Ves 
Pořízení dopravního automobilu pro 

JSDH Česká Ves 
1 176 190 

 

 

Celková alokace výzvy je 4 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.  
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První žádost obec Skorošice: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, z toho je jedna neplatná, nejedná se o smlouvu se složky IZS, 

proto udělili hodnotitelé pouze 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů 

- Obec Skorošice má způsobilé výdaje ve výši 2.643.225,- Kč, proto udělují obci 0 bodů, průměr od 

hodnotitelů byl 0 bodů 

- Počet obyvatel v obci nebyl uveden ve studii proveditelnosti ani v žádosti, proto se vzal údaj 

z Českého statistického úřadu k 1. 1. 2016, obec Skorošice má k datu 745 obyvatel, proto se uděluje 

10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů 

- Posledním bodem je rekonstrukce či výstavba nových budov, tato podaná žádost je zaměřená na 

nákup automobilu, tudíž obec má 0 bodů, průměr od hodnotitelů byl 0 bodů 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Skorošice je 20 bodů, průměr od hodnotitelů byl 20, žádost obce 

nesplnila minimální bodovou hranici výzvy,  a to 30 bodů, proto tento projekt nesplnil podmínky 

věcného hodnocení. 

Usnesení 6/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 20 bodů u žádosti obce Skorošice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 

Druhá žádost obec Mikulovice: 

- Obec doložila dvě Partnerské smlouvy, obě smlouvy jsou platné se složky IZS – Hasičský sbor 

Olomouckého kraje, Policie ČR Zlaté Hory, proto hodnotitelé udělili 20 bodů, průměr od 

hodnotitelů byl 20 bodů 

- Výše způsobilých výdajů je 1.263.700,- Kč z žádosti o podporu ze strany 11, bodová hranice byla 

stanovena na 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů 

- Počet obyvatel k 1. 1. 2016 je uveden v žádosti o podporu na straně 4 a to 2.625, proto žádost 

obdržela 15 bodů, průměr od hodnotitelů byl 15 bodů 

- Poslední bod rekonstrukce či výstavba nových budov obdržela žádost 0 bodů, průměr od 

hodnotitelů byl 0 bodů, protože žádost se týká nákupu automobilu 

 

Celkový počet bodů u žádosti obce Mikulovice je 45 bodů, průměr od hodnotitelů byl 45 bodů, 

žádost obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení 6/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů o žádosti obce Mikulovice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. 

 

5/0/0 
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Obec Česká Ves 

- Obec předložila dvě žádosti, z toho je jedna neplatná Sbor dobrovolných hasičů Česká Ves nespadá 

do složek IZS, proto udělují hodnotitelé 10 bodů, průměr od hodnotitelů byl 10 bodů 

- Způsobilé výdaje žádosti jsou 1.176.190,- Kč ze strany 23, proto dostává žádost 10 bodů, průměr  od 

hodnotitelů byl 10 bodů 

- Ve studii proveditelnosti na straně 5 je uveden počet obyvatel obce k 1.1.2016 na 2.407, proto je 

žádost podpořena 15 body, průměr od hodnotitelů byl 15 bodů 

- Poslední bod Rekonstrukce či výstavba nových budov je obodován 0 bodů, průměr od hodnotitelů 

byl 0 bodů, protože se jedná o nákup automobilu. 

 

Celkový počet u žádosti obce Česká Ves je 35 bodů, průměr od hodnotitelů byl 35 bodů, žádost 

obce splnila podmínky věcného hodnocení. 

 

Usnesení 6/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti obce Česká Ves 

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 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_076/0006814 

Pořízení 

dopravního 

automobilu pro 

JSDH Mikulovice 
Obec Mikulovice 

 

Obec 

 

45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

1 263 700 

 

2. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006858 

Pořízení 

dopravního 

automobilu pro 

JSDH Česká Ves 
Obec Česká Ves 

Obec  

35 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

1 176 190 

 

3. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006811 

Pořízení 

evakuační 

techniky pro JSDH 

Skorošice 

Obec Skorošice  

Obec  

20 

Žádost o podporu 

nesplnila 

podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

2 643 225 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté 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 6/5: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 
 
 

  5/0/0
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V Jeseníku, dne 9. 1. 2018 
 
 
Zapsala:  Ing. Gabriela Joklíková, manažer MAS   …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Josef Fojtek      …………………………… 
 
 
 

 


