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ZÁPIS  

z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

konaného dne 3. 3. 2020 v Novém Malíně 

Jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. (dále též komise) bylo zahájeno ve 14:00. 

Přítomno bylo 7 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu.  

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy výběrové komise 

3. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů IROP 

4. Hodnocení projektu IROP 

5. Stanovení pořadí projektů 

6. Zápis z jednání 

7. Diskuze a závěr 

K bodu 1 programu 

Manažerka MAS Šumperský venkov, z. s. přivítala přítomné členy a konstatovala, že výběrová komise 

je usnášeníschopná. Dále dala hlasovat o změně programu dnešního jednání, která spočívala v přidání 

bodu Volba předsedy výběrové komise a dále ve sjednocení bodů Hodnocení projektu IROP a 

Stanovení pořadí projektů – komise se usnesla, že pořadí projektů bude stanovovat vždy hned po 

hodnocení v každé jednotlivé výzvě. 

Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Komise schvaluje navrženou změnu programu jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov. 

Nový program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy výběrové komise 

3. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů IROP 

4. Hodnocení projektu IROP a Stanovení pořadí projektů 

5. Zápis z jednání 

6. Diskuze a závěr 
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K bodu 2 programu 

Komise jako předsedu navrhuje člena komise Petra Foučka. 

Hlasování: 

 Pro: 6 

 Proti: 0 

 Zdrželo se: 1 

Komise schvaluje Petra Foučka jako předsedu výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

 

K bodu 3 programu 

Předseda předal slovo projektové manažerce MAS Adéla Novákové, která byla pověřena jako 

zapisovatel jednání. Adéla Nováková přítomným členům představila projekty v 10., 11. a 12. výzvě 

IROP MAS Šumperský venkov. 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí o podporu provedly manažerky kanceláře 

MAS Iva Svobodová a Adéla Nováková, které před zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex členů 

orgánů a zaměstnanců MAS“ (dále jen Etický kodex). 

Veškeré podklady dostali členové komise předem elektronicky i tištěné na jednání. 

Všechny projekty ve všech 3 hodnocených výzvách splnily hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a postoupily tak do dalšího kola hodnocení (věcné hodnocení).  

Adéla Nováková dále provedla školení výběrové komise. Seznámila členy komise s průběhem věcného 

hodnocení a představila hodnocený projekt. Poté všichni členové podepsali „Prezenční listinu: 

PROŠKOLENÍ výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s.“, která  je přílohou tohoto zápisu. 

Následně členové komise podepsali Etický kodex jako prostředek pro zamezení střetu zájmů.  

 

K bodu 4 programu 

Věcné hodnocení proběhlo v souladu s platnými stanovami a Interními postupy MAS pro 

implementaci SCLLD. Členové komise hodnotili projekty v jednotlivých výzvách na základě schválených 

kontrolních listů MAS pro věcné hodnocení. 
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11. výzva MAS Šumperský venkov IROP – Sociální podnikání  

Výběrová komise provedla věcné hodnocení u jediného podaného projektu. Bodové hodnocení 

udělené výběrovou komisí shrnuje následující tabulka: 

Žadatel Registrační číslo projektu Název projektu Počet bodů 

Dobroty z venkova 

s.r.o. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0013254 

Nová provozovna Dobroty 

z venkova s.r.o. 
70 

 

Výběrová komise sečetla body, které projekt získal. Předseda výsledky bodového hodnocení zapsal na 

kontrolní list věcného hodnocení a do seznamu projektů v 11. výzvě IROP MAS Šumperský venkov, 

které prošly hodnocením. Na základě hodnocení došel k závěru, že předložený projekt získal 

potřebnou minimální bodovou hranici a může být tedy doporučen programovému výboru MAS ke 

schválení. Dal hlasovat o schválení tohoto seznamu výběrovou komisí: 

 

Seznam projektů v 11. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Sociální podnikání, které 
prošly procesem hodnocení  

 

Pořadí Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

1. Dobroty z venkova s.r.o. 
Nová provozovna Dobroty z 

venkova s.r.o. 
70 

Doporučený 
VK 

 
Hlasování (komise v počtu 7 členů): 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Výběrová komise schvaluje pro výzvu č. 11 IROP MAS Šumperský venkov – Sociální podnikání 

seznam projektů, které prošly procesem hodnocení v pořadí, jak je doporučuje programovému 

výboru ke schválení. 

 

12. výzva MAS Šumperský venkov IROP – Bezpečnost dopravy II 

Komise provedla věcné hodnocení u všech tří projektů. Bodové hodnocení, které komise udělila 

jednotlivým projektům podaným ve 12. výzvě IROP MAS Šumperský venkov shrnuje následující 

tabulka: 

Žadatel Registrační číslo projektu Název projektu Počet bodů 

Obec Hraběšice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013070 
Zvýšení bezpečnosti v obci 

Hraběšice 
95 
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Obec Petrov nad 

Desnou 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013086 

Petrov nad Desnou - 

základní škola- přechod, 

chodníky, parkoviště 

100 

Obec Nový Malín CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013261 

Stavební úpravy chodníku 

pro zvýšení bezpečnosti 

dopravy, Nový Malín 

100 

 

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

na kontrolní listy věcného hodnocení a do seznamu projektů ve 12. výzvě IROP MAS Šumperský 

venkov, které prošly hodnocením. Na základě získaných bodů určil pořadí projektů a došel k závěru, že 

všechny předložené projekty získaly potřebnou minimální bodovou hranici a mohou tedy být 

doporučeny programovému výboru MAS ke schválení. Dal hlasovat o schválení tohoto seznamu 

výběrovou komisí: 

 

Seznam projektů ve 12. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Bezpečnost dopravy II, které 
prošly procesem hodnocení  
 

Pořadí Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

1. 
Obec Petrov nad 

Desnou 

Petrov nad Desnou - základní škola- 

přechod, chodníky, parkoviště 
100 Doporučený VK 

2. Obec Nový Malín 
Stavební úpravy chodníku pro zvýšení 

bezpečnosti dopravy, Nový Malín 
100 Doporučený VK 

3. Obec Hraběšice Zvýšení bezpečnosti v obci Hraběšice 95 Doporučený VK 

 
Hlasování (komise v počtu 7 členů): 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Výběrová komise schvaluje pro výzvu č. 12 IROP MAS Šumperský venkov – Bezpečnost dopravy II 
seznam projektů, které prošly procesem hodnocení v pořadí, jak je doporučuje programovému 
výboru ke schválení. 

 

Před hodnocením 10. výzvy MAS Šumperský venkov – Infrastruktura vzdělávání II dva členové 

výběrové komise Ing. Jana Fialová a Ing. Mgr. Tomáš Kobza opustili místnost z důvodu střetu zájmu. 

Výběrová komise dále hodnotí v počtu 5 členů. 
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10. výzva MAS Šumperský venkov IROP – Infrastruktura vzdělávání II 

Výběrová komise provedla věcné hodnocení u všech pěti projektů. Bodové hodnocení, které komise 

udělila jednotlivým projektům podaným v 10. výzvě IROP MAS Šumperský venkov shrnuje následující 

tabulka: 

Žadatel Registrační číslo projektu Název projektu Počet bodů 

ZŠ Dolní Studénky CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012924 
Nové učebny pro ZŠ Dolní 

Studénky 
100 

Obec Vikýřovice CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012993 Přístavba ZŠ Vikýřovice 95 

Obec Velké Losiny CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013040 

Vybudování odborné 

učebny fyziky a chemie - ZŠ 

Velké Losiny 

90 

Obec Libina CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013211 
Multimediální učebna pro 

ZŠ Libina 
90 

Obec Loučná nad 

Desnou 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013247 

Vybudování multimediální 

učebny v ZŠ a MŠ Loučná 

nad Desnou 

90 

 

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

na kontrolní listy věcného hodnocení a do seznamu projektů v 10. výzvě IROP MAS Šumperský venkov, 

které prošly hodnocením. Na základě získaných bodů určil pořadí projektů a došel k závěru, že 

všechny předložené projekty získaly potřebnou minimální bodovou hranici a mohou tedy být 

doporučeny programovému výboru MAS ke schválení. Dal hlasovat o schválení tohoto seznamu 

výběrovou komisí: 

 
Seznam projektů v 10. výzvě IROP MAS Šumperský venkov – Infrastruktura vzdělávání II, 
které prošly procesem hodnocení  
 

Pořadí Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
Nedoporučený 
VK 

1. ZŠ Dolní Studénky Nové učebny pro ZŠ Dolní Studénky 100 Doporučený 

2. Obec Vikýřovice Přístavba ZŠ Vikýřovice 95 Doporučený 

3. Obec Velké Losiny 
Vybudování odborné učebny fyziky a 

chemie - ZŠ Velké Losiny 
90 Doporučený 

4. Obec Libina Multimediální učebna pro ZŠ Libina 90 Doporučený 
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5. 
Obec Loučná nad 

Desnou 

Vybudování multimediální učebny v ZŠ 

a MŠ Loučná nad Desnou 
90 Doporučený 

 
Hlasování (komise v počtu 5 členů): 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Výběrová komise schvaluje pro výzvu č. 10 IROP MAS Šumperský venkov – Infrastruktura 
vzdělávání II seznam projektů, které prošly procesem hodnocení v pořadí, jak je doporučuje 
programovému výboru ke schválení. 

 

K bodu 5 programu 

Předseda zadal zapisovateli jednání, aby na základě podkladů z jednání vypracoval zápis, předal 

výsledky věcného hodnocení IROP programovému výboru MAS a zadal výsledky věcného hodnocení 

do monitorovacího systému. 

 

K bodu 6 programu 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast.  Jednání bylo ukončeno v 16:00. 

 

 

Zapsala: Mgr. Adéla Nováková 

 

Schválil: Petr Fouček 

předseda výběrové komise 
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