
MAS Šumperský venkov, z. s.  

Nový Malín 240, 78803 Nový Malín  

IČ: 27025675  

 

  

ZÁPIS 
z jednání dozorčí rady MAS Šumperský venkov,  

konané dne 12. 9. 2022 v Novém Malíně 
 

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 13:00. 
 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Odvolání žadatelů 7. výzvy PRV proti rozhodnutí MAS 

3. Plnění SCLLD 2014-2020, harmonogram výzev, metodika výběru projektů 

4. Aktuálně realizované projekty 

5. Zápis, Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 

6. Diskuze a závěr  

 
K bodu 1 programu 
Předsedkyně dozorčí rady MAS se z jednání omluvila, bylo tedy nutné zvolit náhradního 

předsedu pro dnešní jednání, který bude moct schválit dokumentaci vycházející z dnešního 

jednání. Přítomní členové Dozorčí rady si za náhradního předsedu zvolili Milenu Sobotkovou. 

Kandidát nominaci přijal. 

Hlasování: 
Pro: 3 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 
 

Dozorčí rada zvolila svého předsedu pro dnešní jednání: Milena Sobotková 

Předsedkyně přivítala členy dozorčí rady a konstatovala, že je usnášeníschopná. Dozorčí rada 
se shodla na vyplácení odměny z DPP 1x ročně. 

 
K bodu 2 programu: 
Dne 29. 8. 2022 byla kanceláři MAS doručena „Žádost o přezkum proti negativnímu výsledku 
hodnocení“ u projektu podaného v 7. výzvě PRV, Fichi 9: 
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Předsedkyně dozorčí rady předala slovo projektové manažerce MAS Kamile Čelovské, která 
dozorčí radu blíže seznámila s projektem, s věcným hodnocením celé Fiche a s průběhem 
administrace projektu. 

Již v žádosti o doplnění neúplné dokumentace ze dne 14. 7. 2022 byl žadatel upozorňován, že 
v preferenčním kritériu č. 1 (Nepodpořený žadatel) a č. 4 (Zaměření projektu na děti a mládež) 
bude pravděpodobně požadovaná výše bodů krácena, neboť žadatel již byl podpořen ze SCLLD 
MAS Šumperský venkov (PK 1) a předmět projektu bude sloužit občanům všech věkových 
kategorií (PK 4). Projekt splnil podmínky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, po 
předložení orgánům MAS k věcnému hodnocení bylo na jednání výběrové komise dne 29. 7. 
2022 projektu v celkovém hodnocení odečteno celkem 15 bodů. Žadatel svoji žádost ohodnotil 
celkově 65 body a výběrová komise rozhodla o přidělení 50 bodů.  

V preferenčním kritériu č. 1 – Nepodpořený žadatel SCLLD MAS Šumperský venkov si žadatel 
nárokoval 10 bodů, ač v odůvodnění uvádí, že již byl podpořen ve 12. a 13. výzvě IROP, 
výběrovou komisí  bylo přiděleno 0 bodů.  

V preferenčním kritériu č. 4 – Zaměření a dopad na děti a mládež do 26 let si žadatel nárokoval 
10 bodů, tedy celkové zaměření projektu na děti a mládež, v odůvodnění uvádí, že projektem 
je řešeno vybavení veřejného prostranství o workoutové hřiště a herní prvky pro malé i starší 
děti ve věkové kategorii do 18 let.  

U hodnocení  preferenčního kritéria č. 4 Výběrová komise snížila počet bodů na 5 – tedy 
částečné zaměření na děti a mládež s přihlédnutím k faktu, že výsledkem projektu má být 
vybudování veřejného prostranství u vlakového nádraží v obci Petrov nad Desnou, sestávající 
z workoutového hřiště (street workoutová sestava – žebřík, hrazdy, bradla; cyklistický trenažér, 
lavička, informační tabule) a herní prvky (dvojvěžová čtyřboká sestava, vahalová houpačka 
čtyřmístná, houpadlo na pružině a pískoviště).  Výběrová komise má za to, že zde nelze dovodit 
celkové zaměření na děti a mládež, když se jedná o veřejné prostranství a předmětem projektu 
budou, mimo jiné, položky, které nejsou primárně určeny pro děti (workoutová sestava). Sám 
žadatel ve své žádosti hodnotí výsledek projektu na str. 2, B1, pole 3 tak, že přínosem bude 
setkávání všech věkových kategorií občanů.  

Na základě rozhodnutí programového výboru ze dne 2. 8. 2022 projekt nebyl vybrán 
k podpoře, neboť výše alokace daná výzvou umožňuje podpořit pouze část žadatelů v pořadí 
stanovém výběrovou komisí.  

Dozorčí rada po projednání souhlasí s výše popsaným rozhodnutím výběrové komise a 
programového výboru a považuje je za oprávněné.  

Hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
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Dozorčí rada na základě projednání žádosti o přezkum proti negativnímu rozhodnutí rozhodla o 
nepodpoření projektu „Obnova obce Petrov nad Desnou“, přidělené číslo 2022-197-007-009-
167. 

 
K bodu 3 programu: 
Manažerka přiblížila aktuální dění a činnosti na MAS. Dále shrnula dozorčí radě plnění SCLLD 
2014-2020 a harmonogram výzev, k čemuž dozorčí rada nemá výhrady. Dozorčí rada 
projednala také metodiky způsobu výběru projektů na MAS. 
 
K bodu 4 programu: 
Manažerka zrekapitulovala aktuální dění na MAS a projekty, které MAS nyní realizuje. 
 

K bodu 5 a 6 programu: 

Dozorčí rada zpracovala Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a zápis z jednání. 

Předsedkyně dozorčí rady všem poděkovala za účast a popřála pěkný zbytek dne. 
 
 

Zapsala:  Kamila Čelovská 

Schválil:  Milena Sobotková 
 předsedkyně dozorčí rady 
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