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ZÁPIS 
z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 18. 4. 2019 v Novém Malíně 
 

Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 13:00. 
 
Přítomno bylo 9 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Hodnocení projektů 3. výzvy PRV 
3. Stanovení pořadí projektů 
4. Zápis z jednání 
5. Diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 

Předseda výběrové komise přivítal přítomné členy a konstatoval, že výběrová komise je 
usnášeníschopná. Nechal hlasovat o programu jednání: 
Hlasování: 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Výběrová komise schvaluje program jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
K bodu 2 programu: 

Předseda předal slovo manažerce MAS. 

V rámci fichí: 

 Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 

 Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh, 

administrativní kontrolou (13. 3. 2019 – 10. 4. 2019) prošlo celkem 16 žádostí. Hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí o dotaci provedly manažerky Kanceláře MAS Iva 
Svobodová, Ing. Petra Kucinová a Mgr. Adéla Nováková, které před zahájením hodnocení 
podepsaly „Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV“ (dále jen Etický kodex). Seznam 
přijatých žádostí a veškeré další podklady dostali členové výběrové komise předem 
elektronicky i tištěné na jednání. 
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Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily do dalšího kola 
hodnocení. Věcné hodnocení proběhne v souladu s pravidly PRV a „Interními postupy MAS 
Šumperský venkov, z.s. – Programový rámec PRV“. 

Členové výběrové komise byli proškoleni v procesu věcného hodnocení Fichí 3 a 5 dne 16. 4. 
2019, kdy podepsali Etický kodex, jako prostředek pro zamezení střetu zájmu. Střet zájmu byl 
zaznamenán u dvou členů – a to v případě Fiche 5 – u obce Vernířovice a obce Sobotín, kteří 
jsou žadateli v této Fichi. 
 

Členové výběrové komise přistoupili k hodnocení Fiche 3. Na základě údajů z žádosti o dotaci a 

příloh hodnotili žadatelem navržené body za jednotlivá preferenční kritéria, uvedená v žádosti. 

Bodové hodnocení pro každý projekt členové komise uvádějí v Hodnotících tabulkách, které 

jsou uloženy v kanceláři MAS. 

Před hodnocením Fiche 5 členové výběrové komise - zástupkyně obce Vernířovice (Bohumila 

Hojgrová) a obce Sobotín (Iveta Fojtíková) opustily místnost z důvodu střetu zájmů. Výběrová 

komise dále hodnotí v počtu 7 členů. Bodové hodnocení pro každý projekt členové komise 

opět uvádějí v Hodnotících tabulkách, které jsou uloženy v kanceláři MAS. 

 

K bodu 3 programu: 

Výběrová komise sečetla body, které projekty získaly. Předseda výsledky bodového hodnocení 

zapsal do „Seznamu projektů v 3. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly procesem 

hodnocení“, na jejich základě určil pořadí projektů a došel k závěru, že všechny projekty 

dosáhly alespoň minimální bodové hranice výzvy, a mohou tedy být doporučeny 

programovému výboru ke schválení. Dal hlasovat o jejím schválení výběrovou komisí: 

1) Seznam projektů v 3. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s., které prošly procesem 

hodnocení pro Fichi 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Žadatel Název projektu Místo realizace 
Bodové 

hodnocení 

Doporučený/ 

nedoporučený 

VK 

FO podnikající 
Rozvoj firmy pořízením nového 

užitkového automobilu 
Rapotín 65 Doporučený 

FO podnikající Kolové rypadlo 
Loučná n.D. – 

Filipová 
60 Doporučený 

Zlosin s.r.o. Pivovar Zlosin Velké Losiny 50 Doporučený 

Nimrichtr s.r.o. 
Modernizace kuchyně restauračního 

zařízení 
Bludov 50 Doporučený 
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FO podnikající Modernizace mobilní pedikúry pro seniory Rapotín 45 Doporučený 

FO podnikající Pořízení vybavení pro činnost podnikání 
Dolní 

Studénky 
45 Doporučený 

FO podnikající Modernizace firmy Velké Losiny 45 Doporučený 

FO podnikající 
Pořízení vybavení pro rozšíření činnosti 

přípravné a dokončovací stavební práce. 
Velké Losiny 45 Doporučený 

FO podnikající Palírna Hraběšice - Změna topného média Hraběšice 45 Doporučený 

FO podnikající Nákup malého nákladního vozidla Rapotín 45 Doporučený 

PAR-INVEST, 

v.o.s. 
Spolehlivě autem k zákazníkům 

Loučná n.D. – 

Rejhotice 
45 Doporučený 

FO podnikající Renovace objektu Restaurace U Urbanů 
Dolní 

Studénky 
45 Doporučený 

ROLKO BLUDOV 

s.r.o. 
Automatizace provozu Bludov 40 Doporučený 

 

Hlasování (komise v počtu 9 členů): 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje pro Fichi 3 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, jak je doporučuje programovému výboru ke schválení.  

 

2) Seznam projektů ve 3. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s., které prošly procesem 
hodnocení pro Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

 

Žadatel Název projektu Místo realizace 
Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

Obec Vernířovice pořízení lesní techniky 
Vernířovice u 
Sobotína 

70 Doporučený 

Šindler Tomáš 
Pořízení nové technologie pro zpracování 
dřevní hmoty 

Rapotín 60 Doporučený 

Obec Sobotín 
Pořízení techniky pro lesní hospodářství 
Sobotín 

Sobotín 50 Doporučený 
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Hlasování (komise v počtu 7 členů): 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
 

Výběrová komise schvaluje pro Fichi 5 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, jak je doporučuje programovému výboru ke schválení. 

 

K bodu 4: 

Předseda zadal Kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, zaslala 

členům ke schválení a schválený zápis s výsledkem hodnocení předala programovému výboru 

MAS. Kancelář MAS následně informuje žadatele o výsledku věcného hodnocení. 

 

 
K bodu 5: 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast.  Jednání bylo ukončeno v 15:00. 

 

Zapsala: 

Ing. Petra Kucinová 

 

 

Schválil: 

předseda výběrové komise 

Zdeněk Hubáček 


