
             

                  

                                                                                                                                            

 
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. konané 

dne 24. 9. 2020 v Týnci nad Labem v Hotelu Racek 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů 
5. Věcné hodnocení žádostí PRV výzvy č. 5 
6. Různé 
7. Usnesení, ukončení 

1. Zahájení 
17:00 hod – z důvodu nepřítomnosti předsedkyně Výběrové komise paní Jitky Vokolkové zahájil schůzi Mgr. 
Oldřich Novotný a přivítal všechny členy Výběrové komise (dále jen VK)  

Přítomno dle prezenční listiny jsou 4 členi VK z celkového počtu 5 členů. Veřejný sektor ani žádná zájmová 
skupina nedisponuje více než 49 % hlasovacích práv a VK je tak usnášeníschopná.  

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Mgr. Oldřich Novotný navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Zapisovatel:  Projektový manažerka pro PRV – Ing. Stanislav Štumpf 

Ověřovatelé zápisu: paní Věra Debelková, Ing. Miloslav Vokál 

Jiné návrhy nebyly podány, hlasování tedy proběhlo současně. Mgr. Oldřich Novotný nechal hlasovat o 
zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 

Hlasování č. 1 – Zapisovatel, ověřovatelé 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 
Závěr VK24092020-1: Zapisovatelem byl zvolen projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf a jako 
ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Věra Debelková a Ing. Miloslav Vokál 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

3. Schválení programu 

Mgr. Oldřich Novotný přečetl členům VK program. K programu schůze nebyly podány žádné připomínky. 

Mgr. Oldřich Novotný nechal hlasovat o programu VK. 

Hlasování č. 2 – Schválení programu 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 
Závěr VK24092020-2: Program schůze VK byl schválen v předloženém znění, a to bez připomínek nebo 
návrhů. 

4. Proškolení členů Výběrové komise o střetu zájmů 

Projektový manažer pro PRV Stanislav Štumpf uvedl, že všichni členové VK byli proškoleni o způsobu 
provádění věcného hodnocení a o střetu zájmů. Všem členům VK byly zaslány podklady k věcnému 
hodnocení VK a zároveň etické kodexy. Členové VK se s veškerými podklady k jednání seznámili a souhlas 
s jejich obsahem stvrdili svým podpisem. Členové VK, kteří jsou ve střetu zájmů, nemohou hodnotit 
příslušné žádosti o podporu ani ostatní žádosti v dané výzvě, resp. žádosti podané do příslušného 
opatření/Fiche.  Žádný ze členů VK není v souvislosti s projekty PRV ve střetu zájmů. 

Členové VK toto berou na vědomí. 

5. Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS 

5.1 – PRV 

Projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf seznámil členy VK s přijatým projektem, který byl 
s veškerými potřebnými podklady zaslány všem členům VK. Informoval též členy VK o projektech, které byly 
podány po vypršení lhůty pro příjem žádostí. Výzva č. 5 byla otevřena v termínu 20. 7. – 24. 8. 2020. 
Informativní seminář pro žadatele se měl konat dne 27.7.2020, ale nikdo neprojevil zájem. Do 5. výzvy MAS 
OP PRV reg. č. 15/000/00000/120/000099/V005 bylo podáno 5 žádosti. Čtyři žádosti byly podány po termínu 
podání (25.8.2020) a tudíž byly vyřazeny z administrace. Jedna žádost úspěšně prošla administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti.  Hlasování o věcném hodnocení se bude týkat jediné konkrétní žádosti. Projekt 
hodnotili dva hodnotitelé a to ještě před schůzí VK (předhodnocení). Hodnotitelé podepsali kontrolní listy 
(strana E2 ŽoD). Celá VK pak byla seznámena s body hodnotitelů a mohla se vyjádřit k jakémukoli kritériu a 
nakonec odsouhlasit/neodsouhlasit projekt. Výsledek hodnocení projektový manažer pro PRV zaznamenal 
do Prezenční listiny (Modré tabulky vydané SZIF) a členi VK stvrdili hodnocení podpisem.  

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

5.1.1. – Fiche č. 12 – Podpora spolků a obcí 

Do této Fiche byl přijat jeden projekt. Členové VK byli seznámeni s obsahem jednotlivých projektů a 
s bodovým ohodnocením žadatele a hodnocením od dvou hodnotitelů. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

    

Registrační 
číslo projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

-        
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel 

I 

Bodové 
hodnocení  

-
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-  
Výběrové 

komise 

2020-099-005-
012-040 

Obec Ohaře Modernizace sociálního 
zařízení MŠ Ohaře 

60 60 60 60 

  
                                                                                                                                      Minimální počet bodů: 30 
 

Hlasování č. 3 – Schválení projektů v rámci Fiche č. 12 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

3 3 0 0 
Závěr VK24092020-3: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projekt Fiche č. 12 obce Ohaře a 
postupují projekt do fáze výběru projektů Radou MAS. 

 

6. Seznam předložených projektů Radě MAS 

Výsledky hodnocení, ohodnocený a předvybraný projekt bude předán Radě MAS ke konečnému výběru 
projektů pro poskytnutí dotace. Současně VK předá Radě MAS návrh alokace finančních prostředků dle 
výsledku bodování.  
 
6.1 - PRV 
 
V další 6. výzvě PRV bude po schválení Rady MAS využito 2 186 022 Kč. Jedná se o orientační částku. Nyní 
probíhá u 2. 3., 4. a 5. výzvy administrativní kontrola SZIF a je možné, že ne všechny projekty projdou 
schválením. 
 
 
 
 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 
Aktuální zůstatky do 6. výzvy PRV 

 
 

Členové VK tuto informaci berou na vědomí. 

 

6. Různé 
 

Členové VK neměli žádné náměty k diskuzi 

 

7. Usnesení, ukončení 
 
Mgr. Oldřich Novotný shrnul výsledky jednání VK a poděkoval všem členům VK za účast a zdárný průběh 
jednání a v 17:40 hodin ukončil jednání VK MAS Zálabí. 

Zapsal: 

Ing. Stanislav Štumpf               …………………………………………………….  

Ověřovatelé zápisu: 

Paní Věra Debelková                                                  ……………………………………………………. 

Ing. Miloslav Vokál                                                    ……………………………………………………. 

Ostatní členové VK: 

MUDr. Rudolf Kučera                                             ………………………………………………………. 

Mgr. Oldřich Novotný                                                   …………………………………………………… 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

Přílohy zápisu: 

1. Usnesení Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. 
2. Prezenční listina 
3. Seznam ohodnocených projektů za PRV 

 

 

Příloha č. 1 -  Usnesení řádné Výběrové komise MAS Zálabí, z. s. ze dne 24. 9. 2020 v Týnci nad Labem 

Výběrová komise MAS Zálabí z. s. 

- Schvaluje za zapisovatele VK manažera pro PRV Ing. Stanislava Štumpfa 

- Schvaluje jako ověřovatele zápisu VK paní Věru Debelkovou a Ing. Miloslava Vokála 

- Schvaluje program VK 

- Bere na vědomí informace o způsobu výběru projektů věcného hodnocení a o střetu zájmů 

-     Schvaluje bodové hodnocení projektu PRV podaného v rámci FIche č. 12 Podpora spolků a obcí  a 

postupuje je do fáze výběru projektů Radou MAS. 

- Bere na vědomí výši alokovaných finančních prostředků projektů PRV do dalších výzev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Prezenční listina 

 

 

                                    

          Příloha č. 3 – Bodování projektů ve 5. výzvě PRV 

 
 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 
 

Fiche č. 12 – Podpora spolků a obcí 
 (Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) 

Registrační 
číslo projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

-        
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel 

I 

Bodové 
hodnocení  

-
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-  
Výběrové 

komise 

2020-099-005-
012-040 

Obec Ohaře Modernizace sociálního 
zařízení MŠ Ohaře 

60 60 60 60 

                                                                                                                                          Minimální počet bodů: 30 

 


