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ZÁPIS 
z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 25. 6. 2020 v Novém Malíně 
 

Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 12:30. 
 
Přítomno bylo 8 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení, volba předsedy komise 
2. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů PRV 
3. Volba hodnotící komise pro hodnocení čl. 20 
4. Hodnocení projektů 4. výzvy PRV – Fiche 1, 3, 5 
5. Zápis z jednání 
6. Různé, diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 
Manažerka MAS přivítala přítomné členy a konstatovala, že výběrová komise je 
usnášeníschopná. Nechala hlasovat o programu jednání v původním znění: 
Hlasování: 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Výběrová komise schvaluje program jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
Na valné hromadě 24. 6. 2020 došlo k volbě členů výběrové komise. Bylo tedy potřeba znovu 
zvolit předsedu výběrové komise. Manažerka dala hlasovat o prodloužení mandátu Ruční 
papírny Velké Losiny, zastoupené panem Petrem Foučkem, který nominaci přijal: 
Hlasování: 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 
Výběrová komise schvaluje Ruční papírnu Velké Losiny (Petr Fouček) jako předsedu výběrové 
komise MAS. 
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K bodu 2 programu 
Předseda komise předal slovo manažerce MAS, která přítomným členům představila 4. výzvu 
PRV MAS Šumperský venkov. MAS přijala celkem 59 žádostí. Manažerka se zaměřila na první tři 
Fiche, které jsou předmětem dnešního jednání (Fiche 1, 3, 5).  

Kvůli významnému střetu zájmu ve Fichi 9 proběhne k této Fichi samostatné jednání 29. 6. 
2020, přičemž na doporučení SZIF bude hodnotit hodnoticí komise složená z členů bez střetu 
zájmu. V den konání jednání výběrové komise (dnes) kancelář MAS obdržela odvolání dvou 
žadatelů z Fiche 1, kterým byla na základě administrativní kontroly ukončena administrace. 
Jejich odvolání projedná dozorčí rada MAS dne 3. 3. 2020. Oba žadatelé mají možnost ještě 
jednoho kola připomínek v rámci administrativní kontroly na MAS, proto se členové komise 
rozhodli, že hodnocení Fiche 1 přesunou na jednání 7. 7. 2020. Dnes se tedy bude hodnotit 
pouze: 

 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 

 
V rámci Fichí 3 a 5 bylo přijato celkem 28 žádostí, administrativní kontrolou (20. 5. 2020 – 18. 
6. 2020) prošlo celkem 26 žádostí (2 žádosti byly staženy ještě před ukončením příjmu žádostí 
– pro její chybné podání, oba žadatelé znovu podali opravenou žádost (Fiche 3 a Fiche 5)). 
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u zbývajících Žádostí o dotaci provedly 
manažerky kanceláře MAS Iva Svobodová, Adéla Nováková a Petra Kucinová, které před 
zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV“ (dále jen 
Etický kodex). Dvěma projektům byla pro porušení podmínek přijatelnosti ukončena 
administrace (Fiche 3). Jeden žadatel na vlastní žádost odstoupil od realizace projektu (Fiche 
3).  

Fiche Název projektu Žadatel Místo realizace Požadované body 

3 Venkovní Laser Aréna OSVČ Dolní Studénky odstoupil od realizace 

3 
Technické vybavení pro 
promítání letního kina 

OSVČ Rejchartice nesplnil podmínky AK 

3 
Modernizace Penzionu 
U Lázní ve Velkých 
Losinách 

RM Bohemia caffe, 
s.r.o. 

Velké Losiny nesplnil podmínky AK 

3 
Pořízení příkopového 
mulčovacího ramene 

OSVČ Rapotín chybně podaná, ukončen 

5 Vývodový hřídel a lžíce OSVČ 
Velké Losiny, 
Vernířovice, 
Rejchartice 

chybně podaná, ukončen 
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Seznam přijatých žádostí, stejně jako seznam žádostí, které prošly administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti, dostali členové komise předem elektronicky i tištěný na jednání, je 
dostupný na webu MAS. Projekty, které splnily podmínky administrativní kontroly, postoupily 
do dalšího kola hodnocení.  

Členové výběrové komise byli proškoleni v procesu věcného hodnocení Fichí 1, 3, 5 a 9. 
Následně podepsali Etický kodex pro Fichi 1,3 a 5, jako prostředek pro zamezení střetu zájmu. 
Střet zájmu v těchto Fichích nebyl zaznamenán u žádného z členů komise.  

 
K bodu 3 programu: 
V rámci Fiche 9 ve 4. výzvě PRV je ve střetu zájmu celý veřejný sektor a jeden člen ze 
soukromého sektoru. Tito členové tudíž v souladu s pravidly hodnocení nemohou být 
hodnocení přítomni. Proto na doporučení SZIF výběrová komise zvolí ze svých řad „zúženou“ 
hodnoticí komisi ze členů bez střetu zájmu, která projekty zhodnotí a následně seznam 
projektů předloží na jednání výběrové komisi 7. 7. 2020.  

Po přezkoumání střetu zájmů předseda navrhuje členy: 

 Ruční papírna Velké Losiny a.s. – Petr Fouček 

 Zdeněk Hubáček, OSVČ 

 Klub osadníků Třemešek, z.s. - Anna Beránková 

 MESPOL Medlov, a.s. - Josef Smyčka 
 
Hlasování: 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Výběrová komise schvaluje hodnoticí komisi pro věcné hodnocení projektů ve Fichi 9 (4. výzvy 
PRV) ve složení: Ruční papírna Velké Losiny a.s. (Petr Fouček); Zdeněk Hubáček, OSVČ; Klub 
osadníků Třemešek, z.s. (Anna Beránková); MESPOL Medlov, a.s. (Josef Smyčka). 
 
Jednání hodnoticí komise proběhne 29. 6. 2020. Výstupy z hodnocení (zápis, seznam 
doporučených/nedoporučených projektů) budou předloženy výběrové komisi na jednání 7. 7. 
2020. 
 
K bodu 4 
 
Členové výběrové komise přistoupili k hodnocení Fiche 3 v 12:45. Hodnotitelé hodnotili 

žadatelem navržené body za jednotlivá preferenční kritéria, které uvedli v Žádosti o dotaci - na 

základě údajů, které žadatelé uvedli ve svých Žádostech o dotaci a doložených přílohách. 

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

budou uloženy v kanceláři MAS. 
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Výběrová komise sečetla body, které projekty získaly. V případě rovnosti bodů postupovala 

v souladu s Interními postupy MAS Šumperský venkov, z.s. – Programový rámec PRV, str. 8, kap. 

5.3, tzn. podle hodnoty preferenčního kritéria vytvoření pracovního místa (viz str. E1 žádosti o 

dotaci), případně následně dle nižší hodnoty výdajů, ze kterých je stanovena dotace (viz str. C2 

žádosti o dotaci). Předseda výsledky bodového hodnocení zapsal do „Seznamu projektů ve 4. 

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 jeho schválení výběrovou komisí: 

1) Seznam projektů ve 4. 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 

OSVČ Stavební technika Rapotín 95 Doporučený 

OSVČ Prodejna zdravé dětské obuvi Dolní Studénky 85 Doporučený 

Zlosin s.r.o. Prodejna a pivní bar Zlosin Rapotín 80 Doporučený 

Dobroty z venkova 
s.r.o. 

Kavárna Třemešek Dolní Studénky 80 Doporučený 

KK grinding s.r.o. 
Pořízení obráběcího centra k 
rozšíření výrobních možností 
firmy KK grinding s.r.o. 

Rapotín 70 Doporučený 

ROADMEDIC s.r.o. Kolové rypadlo Petrov nad Desnou 70 Doporučený 

PRUMHOR, spol. s r.o. 
Oprava střechy skladu - 
Prumhor 

Rapotín 70 Doporučený 

MonkeyTrans PT s.r.o. Pořízení minirypadla Bludov 65 Doporučený 

OSVČ Pořízení bagru - Rudolf Dvíže Rapotín 65 Doporučený 

OSVČ Nákup užitkového vozu N1 Dolní Libina 65 Doporučený 

SCHAUER-nábytek, 
interiery, design s.r.o. 

Rozvoj firmy Petrov nad Desnou 65 Doporučený 

OSVČ Nákup vozidla N1 Vikýřovice 65 Doporučený 

HEMI Transport s.r.o. 
Pořízení vybavení pro 
společnost HEMI Transport s.r.o. 

Oskava 65 Doporučený 

OSVČ Modernizace zázemí penzionu Velké Losiny 60 Doporučený 
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OSVČ Naklápěcí rotátor pro rypadlo 
Loučná nad 
Desnou 

55 Doporučený 

OSVČ Nový software pro firmu Rapotín 55 Doporučený 

OSVČ 
Rozvoj podnikání Vojtěch 
Pochop 

Rapotín 55 Doporučený 

OSVČ 

Zřízení nového přístrojového 
vybavení nové veterinární 
ambulance v Petrově nad 
Desnou. 

Petrov nad Desnou 55 Doporučený 

OSVČ Modernizace chaty Rabštejn Bedřichov u Oskavy 50 Doporučený 

OSVČ Pořízení mulčovací techniky Rapotín 45 Doporučený 

OSVČ 
Strojní vybavení Palírny 
Hraběšice 

Hraběšice 35 Doporučený 

 
 

Hlasování: 
Pro: 8 
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 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s., které prošly procesem 

hodnocení pro Fichi 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 

OSVČ Vývodový hřídel a lžíce 
Velké Losiny, 
Vernířovice, 
Rejchartice 

90 Doporučený 

PILER MORAVIA 
s.r.o. 

Pořízení tloušťkovací frézky pro 
dřevozpracující provoz. 

Rapotín 60 Doporučený 

 
Hlasování: 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
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Výběrová komise schvaluje pro Fichi 5 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, jak je doporučuje programovému výboru ke schválení. 

Fiche 1 a Fiche 9 bude předmětem příštích jednání výběrové komise MAS. 

 

K bodu 5: 

Předseda zadal kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, předala 

výsledky věcného hodnocení programovému výboru MAS a následně informovala žadatele o 

konečném výsledku věcného hodnocení. 

 
 
K bodu 6: 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast. 

 

Zapsala: 

Ing. Petra Kucinová 

 

 

Schválil: 

předseda výběrové komise 

Petr Fouček 
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