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ZÁPIS 
z jednání hodnoticí komise MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 29. 6. 2020 v Novém Malíně 
 

Jednání hodnoticí komise bylo zahájeno v 9:00. 
 
Přítomni byli 4 členové komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Hodnocení projektů PRV z fiche 9 hodnoticí komisí 
3. Seznámení výběrové komise s výsledky hodnocení 
4. Seznam doporučených/nedoporučených projektů 4. výzvy PRV 
5. Zápis z jednání 
6. Různé, diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 
Předseda výběrové komise přivítal přítomné a konstatoval, že všichni členové hodnoticí 
komise, kterou si výběrová komise zvolila na minulém jednání (25. 6. 2020), jsou přítomni a 
mohou začít s jednáním.   
 
K bodu 2 programu 
Předseda komise předal slovo manažerce MAS, která přítomným členům představila 4. výzvu 
PRV MAS Šumperský venkov, zejména Fichi 9 a její oblasti podpory. Manažerka představila 
preferenční kritéria, která jsou předmětem věcného hodnocení. 

MAS ve Fichi 9 přijala celkem 21 žádostí, administrativní kontrolou (4. 6. 2020 – 26. 6. 2020) 
prošlo všech 21 žádostí. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u 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).   

Seznam přijatých žádostí, stejně jako seznam žádostí, které splnily podmínky administrativní 
kontroly a 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 hodnoticí komise byli znovu proškoleni v procesu věcného hodnocení Fiche 9. 
Následně podepsali Etický kodex pro Fichi 9, jako prostředek pro zamezení střetu zájmu. Střet 
zájmu v této fichi nebyl zaznamenán u žádného z přítomných členů hodnoticí komise (členové 
výběrové komise, kteří byli ve střetu zájmu, do hodnoticí komise nebyli jmenováni).  
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Členové hodnoticí komise přistoupili k hodnocení Fiche 9 v 9:20. Hodnotitelé hodnotili žadateli 

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 Hodnoticích tabulkách pro každý projekt. Hodnoticí 

tabulky budou uloženy v kanceláři MAS. 

U dvou projektů došlo ke snížení bodového hodnocení výběrovou komisí, konkrétně: 

Žadatel Název projektu 

Bodové 

hodnocení 

žadatel 

Bodové 

hodnocení 

VK 

Odůvodnění 

Obec Libina 
Fit stezka v obci 

Libina 
65 60 

Body byly sníženy za preferenční kritérium č. 

4 – Zaměření a dopad na děti a mládež do 26 

let. Žadatel si nárokuje maximální bodovou 

hranici (10 b.) za toto PK za „Celkové 

zaměření a/nebo dopad na děti a mládež“. 

Žadatel však popisuje v žádosti o dotaci, že 

díky realizaci projektu „se zvýší atraktivita 

území a místo se stane vyhledávaným 

útočištěm pro mladší i starší generaci“. Nelze 

tedy prokázat zaměření pouze na mladé a 

z toho důvodu se hodnoticí komise rozhodla 

snížit bodové hodnocení na 5 b., odpovídající 

„částečnému zaměření na děti a mládež“. 

Základní 

škola a 

Mateřská 

škola 

Hrabišín, 

okres 

Šumperk, 

příspěvková 

organizace 

Úprava areálu 

školy a výsadba 

zeleně - zahrada 

MŠ 

60 50 

Body byly sníženy za preferenční kritérium č. 

3 – Žadatel projektu. Vzhledem k tomu, že 

žadatelem je ZŠ a MŠ Hrabišín, nikoli Obec 

Hrabišín, nelze si nárokovat 10 bodů za 

„Obec do 1500 obyvatel“. Bodová hladina 

pro žadatele ZŠ a MŠ nebyla stanovena, resp.  

„Žadatel nespadá do žádné z bodovaných 

možností“, proto se hodnoticí komise 

rozhodla za toto PK udělit 0 bodů.  

 

K bodu 3 a 4 programu 
 
Hodnoticí komise sečetla body, které projekty získaly. 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 
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programovému výboru ke schválení. Ještě před tím bude seznam předložen také výběrové 

komisi na jednání 7. 7. 2020.  

Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly procesem hodnocení 

pro Fichi 9 - Základní služby a obnova šumperského venkova 

Žadatel Název projektu Místo realizace 
Bodové 

hodnocení 

Doporučený/ 

nedoporučený 

VK 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Žárová 

Pořízení vybavení pro SDH Žárová Velké Losiny 80 Doporučený 

Vodní sporty Desná, 

z.s. 

Pořízení vybavení pro spolkovou 

činnost 
Dolní Studénky 80 Doporučený 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Dolní Libina 

Pořízení přenosné motorové 
stříkačky 

Libina 80 Doporučený 

Spolek myslivců sv. 

Eustacha 
Simulační (laserová) střelnice Vernířovice 75 Doporučený 

Obec Vernířovice 
Dovybavení místní knihovny 

Vernířovice 
Vernířovice 70 Doporučený 

RC Vikýrek, z.s. 
Vybavení rodinného centra na 

Třemešku 
Dolní Studénky 70 Doporučený 

Obec Dlouhomilov 

Podporujeme spolkový a 

komunitní život v obci 

Dlouhomilov 

Dlouhomilov 65 Doporučený 

Golf club Rapotín 

z.s. 

Pořízení vybavení pro spolkovou 

činnost 
Rapotín 65 Doporučený 

Obec Vernířovice 
Revitalizace veřejného 

prostranství u OÚ Vernířovice 
Vernířovice 60 Doporučený 

Obec Libina Fit stezka v obci Libina Libina 60 Doporučený 

Obec Velké Losiny Modernizace spolkového zařízení Velké Losiny 55 Doporučený 

Obec Loučná nad 

Desnou 

Mobilní zařízení pro kulturní a 

spolkové akce pro veřejnost v 

Loučné nad Desnou 

Loučná nad 

Desnou 
50 Doporučený 

Obec Bludov Vybavení kulturního domu Bludov Bludov 50 Doporučený 

Římskokatolická 

farnost Bludov 
Výměna vstupních vrat a nákup 
vnitřního vybavení fary v Bludově 

Bludov 50 Doporučený 

http://www.sumperskyvenkov.cz/


MAS Šumperský venkov, z. s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Hrabišín, okres 

Šumperk, 

příspěvková 

organizace 

Úprava areálu školy a výsadba 

zeleně - zahrada MŠ 
Hrabišín 50 Doporučený 

Obec Dolní Studénky U nás to žije!!! Dolní Studénky 50 Doporučený 

Obec Sobotín 
Pořízení vybavení pro volnočasové 

aktivity v obci Sobotín 
Sobotín 45 Doporučený 

Obec Vikýřovice 
Veřejné prostranství před 

obecním úřadem 
Vikýřovice 45 Doporučený 

Obec Loučná nad 

Desnou 

Náves radosti v Loučné nad 

Desnou 

Loučná nad 

Desnou 
35 Doporučený 

Obec Bludov 
Revitalizace středu obce 

v Bludově, tentokrát u hasičárny 
Bludov 35 Doporučený 

Obec Rapotín 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Rapotín 
Rapotín 30 Doporučený 

 
 

K bodu 5: 

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

Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly procesem hodnocení 

pro Fichi 9 bude schválen výběrovou komisí na jejím jednání dne 7. 7. 2020 a následně předán 

programovému výboru jako podklad pro výběr projektů. 

K bodu 6: 

Předseda výběrové/hodnoticí komise všem poděkoval za účast.  

 

Zapsala: 

Ing. Petra Kucinová 

 

Schválil: 

předseda výběrové komise/hodnoticí 

Petr Fouček 
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