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Zápis z jednání Programového výboru 
organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. 

 

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.  
v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 

Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) č. CLLD_15_01_260 schválenou 
Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO) přijala v rámci 1. výzvy (číslo 

výzvy  065/03_16_047/CLLD_15_01_260) 
 

 
 

Výzva  065/03_16_047/CLLD_15_01_260 

 

Název MAS 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. 

Orgán : Rozhodovací orgán 

Název orgánu: 
 

Programový výbor 

Termín konání: 
 

17.7.2017 ve 14 hodin 

Místo konání: 
 

Medlov 

Prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, 

které zastupují 

  

 1.výzva OPZ 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Vyjádření členů k nepodjatosti vůči jednotlivým projektům 
3. Podpis etického kodexu 

4. Schválení projektů z 1.výzvy OPZ 
5. Ukončení jednání 

 

 
1. Zahájení 

Zasedání programového výboru zahájil Ing. Tomáš Müller. Přivítal přítomné a 
seznámil je s programem. Programový výbor se sešel v počtu 5 členů a je 
tedy usnášení schopný. 
 
Ověření dodržení podmínek standardizace 
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka 
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 Zájmové skupiny Sektor 

veřejný/soukromý 

 Počet 

subjektů 

Počet 

subjektů 
v % 

Počet 

subjektů 

Počet 

subjektů v 
% 

Rozvoj venkova  2 40 % 2 VS 40% 

zemědělci 1 20 % 3 SS 60% 

podnikatelé     

neziskovky     

veřejnost 2 40 %   
 
 

 
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 

 
Programový výbor schvaluje program jednání. 

 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

Programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
Výše uvedené se týká projektů z 1. výzvy OPZ 

065/03_16_047/CLLD_15_01_260 
 

 
Předseda přečetl členům etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem 
projektů vytvořeným výběrovou komisí. Seznam obsahuje projekty, které 
prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a výběrová 
komise je ohodnotila a sestavila seznam projektů dle počtu přidělených bodů.  
 
Každý ze členů se prohlásil ke všem projektům, zda je k projektům podjat, 
případně uvedl důvod podjatosti. Žádný z hodnotitelů po prostudování 
neshledal důvod k podjatosti, a proto došlo k podepsání Prohlášení o 
nepodjatosti a etický kodex. Etický kodex je platný po celou dobu hodnocení 
projektů, tedy na všechny jednání, která se k výzvám uvedeným v etickém 
kodexu uskuteční. 
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MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ.  
Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 
2017, 10:00 hod. - 20. 6. 2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o 
dotaci. Alokace 1. Výzvy OPZ (2017) –Prorodinná opatření činí 3 250 000 Kč. 
Součet požadované dotace přijatého projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 činí 1 214 729,68 Kč. 
 

 
 

Hodnotitel 
Jméno a příjmení 

Název projektu: 
 
Příměstské 

tábory v 

Uničově 

Číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/
0.0/16_047/000

7461 

Podjatý/nepodja
tý 
 
 
 

Mgr.Ondřej Schulz   Nepodjatý 
 

Ing.Ondřej Plačko   Nepodjatý 
 

Bc.Dana Vrzalíková    Nepodjatý 
 

Pavel Stuška   Nepodjatý 
 

Štěpán Červený   Nepodjatý 
 

 
 

Programový výbor bere na vědomí 
 

3. Podpis etického kodexu 
Jednotliví členové programového výboru, kteří splnili podmínky nepodjatosti, 
podepsali etický kodex. Etický kodex podepsali i pracovníci MAS zajišťující 
technické zázemí a administrativní pomoc při jednání.  
 
Programový výbor bere na vědomí 
 

4. Schválení projektů z 1.výzvy OPZ 
 
MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ.  
Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 
2017, 10:00 hod. - 20. 6. 2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o 
dotaci. Alokace 1. Výzvy OPZ (2017) – Prorodinná opatření činí 3 250 000 Kč. 
Součet požadované dotace přijatého projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 činí 1 214 729,68 Kč. 
 

 
Výběrová komise hodnotila 1 projektů a doporučila k podpoření. Předseda 
programového výboru seznámil přítomné s projektovou žádostí včetně počtu bodů. 
Projekt hodnocený výběrovou komisí získal potřebný minimální počet bodů proto, 
aby mohl být navrženy k podpoření.   
 
Programový výbor schvaluje žádost o podporu: číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 pod názvem Příměstské 
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tábory v Uničově, která splnila podmínky věcného hodnocení 
s výhradou (výběrová komise doporučuje doplnění či úpravu 

žádosti před vydáním právního aktu, tj. včetně úprav v rozpočtu 
apod.)   
 
                

Schvaluje : pro 5, zdržel se 0, proti 0 
 

Alokace v podpořených projektech….1 214 729,68 Kč 

Alokace vyhlášená na výzvu…………….3.250.000 Kč 
Zbývající alokace……………………………….2.035.270,32 Kč 

 
Předseda Programového výboru v souladu s Interními postupy MAS 

Uničovsko navrhl zbývající alokaci převést do dalších výzev. 
 

Programový výbor schvaluje přesun nedočerpané alokace 1. výzvy OPZ do 
následujících výzev. 

 

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

 
 

5. Závěr 
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového 

výboru ukončil. 
 

 

V Medlově dne 17.7.2017 
 

Zapsala . Ing. Iveta Kopcová 
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