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ZÁPIS 
z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 29. 7. 2022 v Novém Malíně 
 

Jednání výběrové komise bylo zahájeno v 14:00. 
 
Přítomno bylo 5 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů PRV 
3. Hodnocení projektů 7. výzvy PRV – Fiche 9 
4. Zápis z jednání 
5. Různé, diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 
Projektová manažerka MAS Kamila Čelovská přivítala přítomné členy a předala slovo 
předsedkyni výběrové komise, která konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná. 
Nechala hlasovat o programu jednání v původním znění: 
Hlasování: 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 
Výběrová komise schvaluje program jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 
 
K bodu 2 programu 
Předsedkyně komise předala slovo projektové manažerce MAS, která přítomným členům 
představila 7. výzvu PRV MAS Šumperský venkov. MAS přijala celkem 13 žádostí, které prošly 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti.  

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti Žádostí o dotaci provedly manažerky 
kanceláře MAS Kamila Čelovská, Petra Kucinová a Iva Václavová, které před zahájením 
hodnocení podepsaly „Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV“ (dále jen Etický kodex). 
Všechny projekty prošly úspěšně Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. 

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. Všechny projekty splnily podmínky administrativní kontroly a kontroly 
přijatelnosti a postoupily do věcného hodnocení. 
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Členové výběrové komise byli proškoleni v procesu věcného hodnocení Fiche 9. Následně 
podepsali Etický kodex jako prostředek pro zamezení střetu zájmu. Střet zájmu byl 
zaznamenán u 1 přítomného člena komise – Jana Fialová (Obec Velké Losiny). Vzhledem 
k tomu, že ve výzvě je hodnocena pouze 1 fiche a nebude tak docházet k přesunům alokace 
mezi fichemi, byla členka komise v souladu s pravidly PRV přítomna jednání, aby byla dodržena 
usnášeníschopnost jednání, avšak zdržela se hodnocení a hlasování o hodnocení projektů. 

 
K bodu 3 programu: 
Zbývající členové výběrové komise, kteří nebyli ve střetu zájmu, přistoupili k hodnocení 

projektů. 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 pro každý projekt členové komise zapsali 

do Hodnoticích tabulek, které budou uloženy v kanceláři MAS. 

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. Předsedkyně výsledky bodového hodnocení zapsala do „Seznamu projektů v 7. výzvě PRV 

MAS Šumperský venkov, z.s., které prošly procesem hodnocení“, na jejich základě určila pořadí 

projektů pro Fichi 9 a došla k závěru, že všechny projekty dosáhly alespoň minimální bodové 

hranice výzvy, a mohou tedy být doporučeny programovému výboru ke schválení. Dala 

hlasovat o jeho schválení výběrovou komisí: 

 

1) Seznam projektů v 7. 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 

TJ Sokol Sobotín-
Petrov nad Desnou, 
z.s. 

Vybavení a rekonstrukce zázemí 
pro TJ Sokol Sobotín-Petrov nad 
Desnou, z.s. 

Sobotín 85 Doporučený 

Spolek pěstitelů a 
chovatelů 

Vybavení pro činnost spolku 
Vernířovice u 
Sobotína 

80 Doporučený 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Hrabišín 

Dovybavení hasičského areálu Hrabišín 80 Doporučený 

Obec Dlouhomilov 

Pořízení interiérového vybavení 
Obecního klubu pro spolkovou a 
komunitní činnost v obci 
Dlouhomilov 

Dlouhomilov 70 Doporučený 

Jeseníky přes hranici, 
z.s. 

Pradědovo muzeum - Model 
OZE pro děti 

Bludov 65 Doporučený 
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Obec Sobotín 
Pořízení automatického 
externího defibrilátoru pro JSDH 
Sobotín 

Sobotín 55 Doporučený 

Obec Rapotín 
Nákup stanů pro pořádání 
kulturních akcí v obci Rapotín 

Rapotín 55 Doporučený 

Obec Dolní Studénky Vybavení pro hasiče Dolní Studénky 55 Doporučený 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Dolní Libina 

Oprava staré hasičské zbrojnice Dolní Libina 55 Doporučený 

Obec Rapotín 
Pořízení elektronické úřední 
desky před obecní úřad Rapotín 

Rapotín 50 Doporučený 

Obec Petrov nad 
Desnou 

Obnova obce Petrov nad 
Desnou 

Petrov nad Desnou 50 Doporučený 

Obec Velké Losiny 
Revitalizace prostranství v 
Areálu zdraví ve Velkých 
Losinách 

Velké Losiny 45 Doporučený 

Obec Vikýřovice Veřejné prostranství ul. U Kaple Vikýřovice 40 Doporučený 

 

Hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 

Výběrová komise schvaluje pro Fichi 9 Seznam projektů, které prošly procesem hodnocení 

v pořadí, jak je doporučuje programovému výboru ke schválení.  

K bodu 4: 

Vzhledem ke střetu zájmu předsedkyně výběrové komise Jany Fialové (Obec Velké Losiny) bylo 

nutné zvolit si náhradního předsedu pro dnešní jednání, který bude moct schválit dokumentaci 

vycházející z dnešního jednání. Členové výběrové komise si za náhradního předsedu zvolila Ing. 

Pavla Stona (Obec Bludov). Kandidát nominaci přijal. 

Pro: 4  

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Výběrová komise zvolila svého náhradního předsedu: Obec Bludov zastoupená Ing. Pavlem 

Stonem. 
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Nový 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 5: 

Výběrová komise prodiskutovala nastavení preferenčních kritérií pro příští výzvu. 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast. 

Jednání bylo ukončeno v 16:00. 

 

Zapsala:   

Kamila Čelovská 

 

 

Schválil:  

předseda výběrové komise  

Ing. Pavel Ston 
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