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Zápis z jednání Výběrové komise 
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 5. výzvy (číslo 

výzvy  756/03_16_047/CLLD_15_01_260) 
 

 

Výzva  756/03_16_047/CLLD_15_01_260 

 

Název MAS 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. 

Orgán : Výběrový orgán 

Název orgánu: 
 

Výběrová komise 

Termín konání: 
 

28.3.2019 

Místo konání: 
 

Medlov 

Prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, 
které zastupují 

  

  

 
Program: 

1. Zahájení - proškolení 
2. Vyjádření k nepodjatosti 

3. Schválení seznamu projektů dle bodového zisku 
4. Ukončení jednání 

 
1. Zahájení 
 
Zasedání výběrové komise zahájil Ing. Tomáš Müller. Přivítal přítomné a seznámil 
je s programem. V úvodu došlo k proškolení členů výběrové komise.  Výběrová 
komise se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Došlo k seznámení 
členů výběrové komise se způsobem hodnocení, tak jak je uvedeno 
v dokumentech MAS Uničovsko : Popis hodnocení a výběr projektů. 

 
     Ověření dodržení podmínek standardizace 
     Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka 

 
 Zájmové skupiny Sektor veřejný/soukromý 

 Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v 

Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v % 
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% 

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. 

 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
Výše uvedené se týká projektů z 5. výzvy OPZ 

756/03_16_047/CLLD_15_01_260 

 
MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 28. 12. 2018 pátou výzvu v rámci OPZ.  
Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 28. 12. 
2018, 04:00 hod. - 28. 2. 2019, 12:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci  
Alokace 5. Výzvy OPZ (2019) – prorodinná opatření činí 793.530 Kč. Součet 
požadované dotace přijatých projektů překračuje tuto alokaci a činí  793.530 Kč. 
 
Seznam předložených projektových žádostí 5.výzvy OPZ prorodinná opatření 

 
Datum 
příjmu 

Název 
žadatele 

IČ Název projektu Celkový 
rozpočet  

Způsobilé 
výdaje  

Celková výše 
dotace 

(100%) 

20.2.2

019 
Základní 

škola 
Uničov, 

Haškova 211 

45213071 Příměstské tábory 
při ZŠ Haškova v 

Uničově 

793.500 793.500 793.500 

 
Hodnotitelé, kteří po přečtení etického kodexu a seznamu projektů předaných 
výběrové komisi k hodnocení, že jsou vůči projektům nepodjati, obdrželi projektové 
žádosti. Po jejich prostudování na dnešním jednání opět prohlásili, zda nejsou 
k nějakému projektu podjati. Výběrová komise byla seznámena s projektovými 
žádostmi, které splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. 
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.  
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Hodnotitel 
Jméno a příjmení 

Podjatý/nepodjatý 
 

Vlastimila Švubová Nepodjatý 
 

Karla Kupková Nepodjatý 
 

Miroslav Ševčík Nepodjatý 
 

Jana Krasulová Nepodjatý 
 

Milan Mazák Nepodjatý 
 

 
Výběrová komise bere na vědomí 
 

3. Hodnocení projektových žádostí.  
Předseda výběrové komise zahájil hodnocení projektů. Věcné hodnocení 
proběhlo dle uvedených kritérií výzvy MAS. Ve věcném hodnocení může 
žadatel získat max. 100 bodů, nejméně 50 bodů a zároveň na všechny hlavní 
otázky musí být hodnoceny deskriptory 1-3. Výběrová komise využila 
vypracovaným podpůrným hodnocením externího odborného hodnotitele 
Miroslava Podhajského, který zpracoval podpůrné hodnocení a podepsal 
příslušné čestné prohlášení o střetu zájmů, aby hodnocení bylo nestranné a 
transparentní. Výběrová komise využila tohoto odborného posouzení a plně 
s ním souhlasila a ještě doporučila krácení způsobilých výdajů u jednotlivých 
žádostí. Výsledkem hodnocení je hodnotící tabulka pro hodnocený projekt. 
Její součástí je souhrnný počet bodů a hlasování členů výběrové komise o 
výsledku hodnocení.  
 
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 jednotlivých 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) projektu, který splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou. 

 
Název 

žadatele 
IČ Název 

projektu 
Celkový 
rozpočet  

Způsobilé 
výdaje 

/celková 
výše 

dotace  

Navrhované 

krácení 

způsobilých 

výdajů 

Způsobilé 
výdaje 

/celková 
výše 

dotace  
po 

krácení 

Bodové 

hodnoce

ní 

pořadí 

Základní škola 
Uničov, 

Haškova 211 

45213071 Příměstské 
tábory při ZŠ 
Haškova v 
Uničově 

793.500 793.500 47.000 734.750 70 1 
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Výsledná tabulka hodnocení projektů výběrovou komisí. 
 

Název 
žadatele 

IČ Název 
projektu 

Celkový 
rozpočet  

Způsobilé 
výdaje 

/celková 
výše 

dotace  

Navrhované 

krácení 

způsobilých 

výdajů 

Způsobilé 
výdaje 

/celková 
výše 

dotace po 
krácení 

Bodové 
hodnocení 

Základní škola 
Uničov, 

Haškova 211 

45213071 Příměstské 
tábory při ZŠ 
Haškova v 
Uničově 

793.500 793.500 47.000 734.750 70 

 

 Schvaluje : pro 4, zdržel se 0, proti 0 
 

Závěrečné zhodnocení výše uvedené projektové žádosti 
 
Projekt : Příměstské tábory při ZŠ Haškova v Uničově 

 
Potřebnost projektu je poměrně jasně a přesvědčivě popsána. Žadatel uvádí, že 
projekt je zaměřen na zajištění 36 týdenních turnusů příměstských táborů během 
zimních a letních prázdnin pro děti ZŠ Haškova, z Uničova a Blízkého okolí. Žadatel 
uvádí, že turnusy budou týdenní, i když výzva umožňuje realizovat tyto aktivity pouze 
v pracovních dnech. Projekt je v souladu s vyhlášenou výzvou a jejím zaměřením, 
konkrétně v oblasti podpory příměstských táborů.  
Cíl projektu žadatel uvádí jeden, a to umožnění rodičům a žákům mladšího školního 
věku v Uničově sladit jejich pracovní a rodinné povinnosti. Žadatel jasně deklaruje 
jeho potřebnost, avšak nijak jej nekvantifikuje. Proto také kontrola dosažení tohoto 
cíle je subjektivní a v podstatě neprokazatelná. Hlavního cíle chce žadatel dosáhnout 
realizací 36 turnusů příměstských táborů, které podpoří min. 120 pracujících rodičů. 
Tento dílčí cíl je jasně popsán a kvantifikován a jeho dosažení lze reálně a objektivně 
kontrolovat. 
Cílovou skupinu žadatel definuje jednu – osoby pečující o malé děti, konkrétně 120 
rodičů dětí mladšího školního věku v Uničově a blízkého okolí. Zájem CS o realizaci 
projektu se dá reálně předpokládat a žadatel jej dokládá provedeným průzkumem 
zájmu. CS je jasně kvantifikována a popsána vč. popisu potřebnosti a přínosu pro ni. 
Žadatel však velmi nejasně a bez bližších podrobností uvádí, že do táborů budou 
vybírány děti těch rodičů, kterým umístění dítěte nejvíce pomůže vykonávat své 
zaměstnání. Dále uvádí, že od rodičů se bude vybírat poplatek, který však není nijak 
specifikován a jehož výše může výrazně ovlivnit zájem o realizaci projektu. CS je 
zapojena do všech fází realizace projektu.  
Rozpočet není zpracován poměrně jasně a přehledně. Žadatel nedostatečně 
popisuje potřebnost dvou kusů položek 1.1.3.2.2.3 Notebook a položky 1.1.4.2 Další 
služby. Navrhuji položky krátit, resp. nepodpořit. Blíže tabulka krácení. Žadatel také 
nijak blíže nepopisuje stanovení výše nákladů na spotřební materiál – boxy pro děti, 
kancelářské potřeby, sady výtvarných a sportovních potřeb a společenských her. 
Z žádosti není jasné, co tyto sady budou obsahovat – např. odhad  počtu, druhu 
apod. Nejasné je také stanovení výše pronájmu, žadatel ji nijak nedokládá např. 
cenou v místě obvyklou, průzkumem apod. Všechny položky rozpočtu jsou 
provázány s KA, jejich výše je v souladu s cenami doporučenými a až na výše 
uvedené jsou pro realizaci projektu nezbytné.  



 

 

 

5 

 

Indikátory projektu jsou zvoleny a stanoveny adekvátně, mají oporu v klíčových 
aktivitách a jejich dosažení je realizací projektu reálné. 
Projekt počítá se dvěma aktivitami – příprava a realizace příměstských táborů. Tyto 
aktivity nejsou zcela jasně a konkrétně popsány. Konkrétně žadatel nedostatečně 
popisuje potřebnost dvou kusů notebooku a „dalších služeb, blíže nespecifikuje 
nákup sad, stanovení ceny pronájmů. Žadatel také velmi nejasně a bez bližších 
podrobností uvádí, že do táborů budou vybírány děti těch rodičů, kterým umístění 
dítěte nejvíce pomůže vykonávat své zaměstnání. Dále uvádí, že od rodičů se bude 
vybírat poplatek, který však není nijak specifikován a jehož výše může výrazně 
ovlivnit zájem o realizaci projektu. KA jsou provázány s indikátory i rozpočtem. 
Časový harmonogram je reálně nastaven. 
Projekt doporučuji k podpoře s doporučením nepodpořit jeden kus položky 
1.1.3.2.2.3 Notebook zkrácení o 17.000 Kč a celou položku 1.1.4.2 Další služby. 
Žadatel tuto položku nijak nepopisuje, neodůvodňuje a pro realizaci projektu se 
nejeví jako nezbytná a tudíž pokrátit celou ve výši 30.000 Kč  Celkové navrhované 
krácení činí 47.000 Kč. 
Projekt doporučujeme s výhradou 

 
 

5. Ukončení jednání 

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

 
 

V Medlově dne 28.3.2019 

 
Zapsala . Ing. Iveta Kopcová 
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