
 

MAS Jablunkovsko  
Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší 
IČ: 00739286 

 

Zápis ze zasedání výběrové komise 

 

Datum konání: 25. 10. 2017, 13:00 

Místo konání: Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334 

Přítomni: Mgr. Jan Konečný, PaedDr. Lenka Husarová, Věra Szkanderová, Mgr. Lucie Szotkowská, 

Marek Sikora, Ing. Jan Ryłko, Ing. Petr Staňo (subjekty, které přítomní zastupují – viz prezenční 

listina) 

Zaměstnanci MAS: Ing. Aneta Wojtas, Ing. Jitka Wiszczorová, Mgr. Petr Karlubík 

Program:  

 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele 

2. Jmenování předsedy výběrové komise 

3. Shrnutí průběhu výzvy MAS č. 1 Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

4. Závěry hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů 

5. Seznam projektů doporučených k postoupení do věcného hodnocení 

6. Hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci dle kritérií věcného hodnocení 

7. Stanovení výsledného počtu přidělených bodů a vyhotovení odůvodnění přidělených  

bodů 

8. Sestavení seznamu projektů podle počtu získaných bodů 

9. Doporučení pro výběr projektů 

10. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele 

Jednání zahájil Mgr. Petr Karlubík. Na úvod proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Počet přítomných 

členů výběrové komise (dále jen VK) je 7 z 9, tudíž se VK považuje za usnášeníschopnou. Dále byly 

ověřeny podmínky vyplývající z metodických pokynů pro vyhlašování výzev. Konkrétně se jedná o 

podmínku, že minimálně 50% hlasů musí náležet subjektům, které jsou mimo veřejný sektor. 

Podmínka byla splněna, a tudíž bylo možno pokračovat v jednání. 
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Následně proběhlo hlasování o přijetí programu. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Ing. Aneta Wojtas. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

2. Jmenování předsedy výběrové komise 

Na funkci předsedy VK byla navržena PaedDr. Lenka Husarová, která nominaci přijala. 

PRO 6 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

 

Po jednohlasném zvolení se ujala vedení zasedání VK. 

 

3. Shrnutí průběhu výzvy MAS č. 1 Integrovaného regionálního operačního programu 

Byly shrnuty základní parametry výzvy (alokace, doba vyhlášení apod.). 

 

4. Závěry hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektů 

VK byla seznámena s výsledky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů. 

 

5. Seznam projektů doporučených k postoupení do věcného hodnocení 

VK byl prezentován seznam projektů doporučených k postoupení do věcného hodnocení. Členové VK 

byli seznámení s jednotlivými záměry. Projekty jsou seřazeny dle data a času odevzdání žádosti. 

Pořadí Reg. čís. projektu Název projektu 

1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005194 Mobilní díky volantu 

2 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005201 Rekonstrukce komunitního centra 
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6. Hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci 

Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové VK podepsali etický kodex a prohlášení o  

neexistenci střetu zájmů. 

Členové VK hodnotili jednotlivé žádosti o dotaci, jejich zaměření a další specifika dle kritérií věcného 

hodnocení. Každý člen komise zaznamenal do kontrolních listů jednotlivých žádosti o dotaci 

navrhovaný počet bodů ke každému kritériu. Následně proběhlo hlasování k přiděleným bodům pro 

jednotlivé projekty. 

 

Projekt: Mobilní díky volantu 

Kritérium - Efektivnost vynaložených finančních prostředků na projekt 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 20 bodů. 

Odůvodnění: V rámci projektu jsou celkové způsobilé výdaje 495 409,6 Kč. Projekt je zaměřen  

na 2 sociální služby. Část celkových způsobilých výdajů připadajících na jednu sociální službu je ve výši 

247 704,8 Kč. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 10 bodů. 

Odůvodnění: Žadatel v harmonogramu projektu uvedl veškeré milníky a data v rámci projektu. 

Harmonogram projektu je nastaven reálně. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny do 

společnosti 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 10 bodů. 
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Odůvodnění: Žadatel v projektu dostatečně a jasně popsal pozitivní dopad plánovaných aktivit ve 

vztahu k cílové skupině projektu. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - Projekt má dopad na více než jednu obec v regionu Jablunkovska 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 5 bodů. 

Odůvodnění: Projekt bude mít dopad na 14 obcí v území MAS Jablunkovsko. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace 

Dva hodnotitelé udělili 3 body, pět hodnotitelů uvedlo 5 bodů. Bylo provedeno hlasování o přidělení 

5 bodů. 

Odůvodnění: Žadatel sestavil Analýzu a řízení rizik, rizika popsal a navrhl způsob jejich řešení. 

PRO 5 

PROTI 1 

ZDRŽEL SE 1 

 

Kritérium - Projekt vytváří zázemí pro vícero sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 5 bodů. 

Odůvodnění: Projekt vytváří zázemí pro dvě sociální služby. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 
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Projekt: Rekonstrukce komunitního centra 

Kritérium - Efektivnost vynaložených finančních prostředků na projekt 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 20 bodů.  

Odůvodnění: V rámci projektu jsou celkové způsobilé výdaje 2 582 195,47 Kč.  

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 10 bodů. 

Žadatel v harmonogramu projektu uvedl veškeré milníky a data v rámci projektu. Harmonogram 

projektu je nastaven reálně.  

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny do 

společnosti 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 10 bodů. 

Odůvodnění: Žadatel v projektu dostatečně a jasně popsal pozitivní dopad plánovaných aktivit ve 

vztahu k cílové skupině projektu. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - Projekt má dopad na více než jednu obec v regionu Jablunkovska 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 5 bodů. 

Odůvodnění: Projekt bude mít dopad na 16 obcí v území MAS Jablunkovsko. 

PRO 7 

PROTI 0 
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ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace 

Všichni hodnotitelé shodně udělili 5 bodů. 

Odůvodnění: Žadatel sestavil Analýzu a řízení rizik, rizika popsal a navrhl způsob jejich řešení. 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

Kritérium – Komunitní centrum poskytuje zázemí pro vícero aktivit (sociální, vzdělávací, volnočasové 

aktivity, kulturní a zájmové akce) 

Jeden z hodnotitelů udělil 5 bodů, šest hodnotitelů uvedlo 10 bodů. Bylo provedeno hlasování o 

přidělení 10 bodů. 

Odůvodnění: Komunitní centrum bude poskytovat vícero aktivit (školení, workshopy, aktivity 

s dětmi,…). 

PRO 6 

PROTI 1 

ZDRŽEL SE 0 

 

7. Stanovení výsledného počtu přidělených bodů a vyhotovení odůvodnění přidělených bodů 

VK stanovila dle preferenčních kritérií počet získaných bodů, současně vyhotovila odůvodnění 

přidělených bodů pro každé kritérium. Členové VK následně provedli ověření minimálního počtu 

bodů, které musel každý projekt získat, aby mohl být postoupen do závěrečné fáze výběru projektů. 

Členové VK konstatovali, že všechny žádosti, které byly postoupeny do věcného hodnocení, 

překročily minimální bodovou hranici 30 bodů a budou zařazeny na seznam projektů. 

 

8. Doporučení pro výběr projektů 

VK sestavila seznam projektů podle počtu přidělených bodů. Podrobné členění viz příloha. 

Pořadí Reg. čís. projektu Název projektu 
Počet 
bodů 

1 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005201 Rekonstrukce komunitního centra 60 

2 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005194 Mobilní díky volantu 55 
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VK následně odhlasovala sestavený seznam projektu a přijala usnesení týkající se doporučení 

k financování projektů pro programový výbor 

 

PRO 7 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

 

9. Závěr 

Předseda VK poděkoval za účast na jednání a ukončil zasedání. 
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USNESENÍ 

KONTROLNÍ KOMISE SCHVALUJE: 

- Program jednání 

- Ing. Anetu Wojtas jako zapisovatele 

- PaedDr. Lenku Husarovou jako předsedu výběrové komise 

- Seznam projektů výzvy č. 1 MAS Jablunkovsko získaných bodů 

- Pověřuje předsedu výběrové komise k předání seznamů projektů členům programového 

výboru 

 

V Bystřici dne 25. 10. 2017 

 

…........................................              …............................................. 

PeadDr. Lenka Husarová – předseda                  Ing. Aneta Wojtas - zapisovatel 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 Prezenční listina 

 Kontrolní listy hodnocení jednotlivých projektů 

 Seznam projektů podle počtu získaných bodů 


