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Zápis z jednání výběrové komise 
 

 
Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.  

v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) schválenou Ministerstvem 

místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova) přijala v rámci 
výzvy č. 4 v operaci 19.2.1. Programu rozvoje venkova tyto projekty: 

 
 

Výzva  15/000/00000/671/000114/V004 

 

Název MAS 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. 

Orgán : Výběrový orgán 

Název orgánu: 
 

Výběrová komise 

Termín konání: 
 

6.5.2020 

Místo konání: 
 

Medlov 

Prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, 

které zastupují 

  

hodnocení 4.Výzva PRV 

 

Program: 
1. Zahájení a proškolení členů výběrové komise 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
3. Schválení seznamu projektů dle bodového zisku  

4. Ukončení jednání 
 

 
1. Zahájení 

Zasedání výběrové komise zahájil předseda MAS Uničovsko, o.p.s. Ing. 
Tomáš Müller. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Výběrová komise 
se sešla v počtu 6 členů a je tedy usnášení schopná. U jednoho člena byla 
zjištěna podjatost a ten po proškolení odešel a již nebyl přítomen hodnocení 
podaných žádostí. Celkem se podílelo na hodnocení 5 členů výběrové komise. 
 
Ověření dodržení podmínek standardizace 
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka 
 

 



 

 
 

2 

 

 
 Zájmové skupiny Sektor veřejný/soukromý 

 Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v 
% 

Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v % 

Rozvoj venkova  2 40 % 2 40 %  

zemědělci 2 40 % 2 40 % 

podnikatelé 1 20 % 1 20 % 

neziskovky 0 0 % 0 0 % 

veřejnost     

celkem 5 100% 5  

 
Podmínka standardizace max. 49% veřejného sektoru – splněna 
Podmínka standardizace max. 49% zájmové skupiny – splněna 
 
Zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta Kopcová a ověřovatelem zápisu Ing. Müller 
 
Výběrová komise schvaluje program jednání. 
 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 
Výběrová komise schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 
Členové výběrové komise byly seznámeni s procesem hodnocení předložených 
žádostí v rámci vyhlášené 4.vývy PRV MAS Uničovsko. 
 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
Výše uvedené se týká projektů z 4. výzvy PRV 15/000/00000/671/000114/V004 
 
Hodnotitelé, kteří po přečtení etického kodexu a seznamu projektů předaných 
výběrové komisi k hodnocení, že jsou vůči projektům nepodjati, obdrželi projektové 
žádosti.. 
Každý ze členů se prohlásil ke všem projektům, zda je k projektům podjat, případně 
uvedl důvod podjatosti. Jeden z příchozích členů po proškolení zjistil, že je podjatý a 
odešel z místnosti . neúčastnil se hodnocení žádostí. Hodnotilo celkem 5 hodnotitelů. 
Žádný z hodnotitelů po prostudování neshledal důvod k podjatosti, a proto došlo 
k podepsání Prohlášení o nepodjatosti a etický kodex.  

 
Výběrová komise 

jméno Funkce v MAS podjatý nepodjatý 

Mgr. Dalibor Horák Člen výběrové komise  ne ano 

Ing. Jan Škop Člen výběrové komise  ano Ne – 
nepřítomen 
hodnocení 

Karla Kupková Člen výběrové komise  ne ano 

Miroslav Ševčík Člen výběrové komise  ne ano 

Jaroslav Dušek Člen výběrové komise  ne ano 

 
Výběrová komise bere na vědomí 
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3. Hodnocení projektových žádostí. Kancelář MAS přijala celkem 34 projektových 
žádostí. Do fiche 1 bylo podáno 19 žádostí do fiche 2 bylo podáno 15 žádostí. Po 
kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti bude hodnoceno jen 15 žádostí fiche 1 a 
12 žádostí z fiche 2. Zbylých 7 žádostí nesplnilo kontrolu formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Jeden žadatel podal žádost o přezkum u kontroly formálních náležitostí a 
přijatelnosti. Dne 29.4.2020 zasedal z tohoto důvodu Monitorovací výbor, který 
vyhodnotil žádost o přezkum jako bezdůvodnou. 
Předseda výběrové komise zahájil hodnocení projektů. Postupovalo se ve stejném 
pořadí, jak byly projekty přijaty na MAS. 
Výběrová komise provedla obodování projektů dle hodnotících kritérií, která jsou 
platná pro konkrétní opatření (fichi) v dané výzvě, v rámci kterých je na projekt 
žádaná dotace. Každý projekt hodnotila vždy celá výběrová komise. Každý hodnotitel 
uvedl do hodnotícího listu projektu počet bodů, který přidělil za jednotlivá preferenční 
kritéria a případně slovní komentář. O navržené výši přidělených bodů ke každému 
preferenčnímu kritériu a o jeho slovním hodnocení se hlasovalo. Odhlasovaný 
bodový výsledek byl zapsán do hodnotícího listu projektu. Slovní hodnocení bylo 
výstupem připomínek všech hodnotitelů. Hodnotící listy projektů jsou přílohou tohoto 
zápisu a budou archivovány v listinné podobě. Předseda výběrové komise 
zkontroloval výsledné součty a předal je pracovníkům MAS k zapsání do formulářů 
žádosti. 
 
Výběrová komise schvaluje hodnotící listy projektů. 

 
Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0. 

 
4. Schválení seznamu projektů dle bodového zisku 

Výběrová komise zpracovala za asistence pracovníků MAS výsledný seznam 
(tabulku) pořadí projektů dle bodového zisku od nejvyššího po nejnižší za jednotlivé 
fiche. U každého projektu bylo uvedeno, zda splnil/nesplnil stanovenou minimální 
bodovou hranici. V případě projektů se stejným počtem bodů, byly tyto projekty 
řazeny dle postupu popsaného v kapitole „Postup při rovnosti bodů“ v dokumentu 
Interní postupy MAS Uničovsko pro PRV. 

 
Postup při rovnosti bodů  

-Při rovnosti bodů bude upřednostněn projekt, který deklaruje v žádosti vyšší 
počet nově vytvořených pracovních míst tj. hodnota preferenčního kritéria.  
-Pokud ani toto nerozhodne, pak bude upřednostněn projekt, který bude 
požadovat nižší částku dotace. 
 

Výběrová komise schvaluje pořadí projektů za fichi 1, jak je uvedeno v příloze. 
Výsledná tabulka hodnocení projektů výběrovou komisí. 
 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0. 
 
 
Výběrová komise schvaluje pořadí projektů za fichi 2, jak je uvedeno v příloze. 
Výsledná tabulka hodnocení projektů výběrovou komisí. 
 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0. 
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5. Ukončení jednání 

Předseda výběrové komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání výběrové 
komise ukončila. 

 
V Medlově dne 6.5.2020 
 
Zapsala . Ing. Iveta Kopcová 
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