
 

 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  
VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen „Komise“) 

 
I. Identifikace výzvy 

 

Název MAS: Zubří země, o.p.s. 

SCLLD: 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří 
země pro období 2014 - 2020 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_15_01_046 

Označení výzvy: Výzva MAS č. 7 Zubří země - PRV 

Číslo a název Fiche: Fiche 24 - Investice do veřejných prostranství 

Alokace fiche v rámci výzvy v Kč:  6 594 118 Kč 

 

II. Složení komise 
 

Člen Komise s hlasovacím právem: Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.) 

Člen Komise s hlasovacím právem: Ing. Jitka Dočkalová 

Člen Komise s hlasovacím právem: Vladimír Dobiáš 

Člen Komise s hlasovacím právem:  Marie Šiborová 

 
 

III. Projednání výsledného počtu bodů hraničního projektu výzvy  
 

Číslo předtisku 
Žádosti o 

dotaci  

Místo realizace 
projektu  

(obec - NUTS 5) 
Název projektu 

Výsledný počet 
bodů po snížení 
výše výdajů, ze 

kterých je 
stanovená 

dotace 

Hlasování o 
výsledku 

projednávání 
ŽoD  

Výsledek 
jednání o 

ŽoD 

Výše 
podpory 

doporučena 
Komisí 

2022-060-007-
024-164 

Nové Město na 
Moravě 

Modernizace 
pracoviště v 

Pohledci 
75 PRO Doporučena 243 741 Kč 

 



 

 

 

IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise  

Členové Komise navrhli jako zapisovatele Záznamu z jednání Komise – Ing. Ladu Jindrovou a ověřovatele 
záznamu z jednání Komise - Marii Šiborovou. 
 
Střet zájmu ohlásili u Fiche 24 následující členové Komise, kteří se nebudou podílet na hodnocení: 

• Libor Pokorný (zastupující Mikroregion Bystřicko, je ve střetu zájmů k projektům žadatele 
žádajícího o dotaci ve Fichi 24 – názvy projektů: „Bezbariérový přístup a vybavení klubovny 
v přízemí KD Rožná“ a „Vybavení jednotky SDH Zlatkov“),  

• Ing. Andrea Kramárová (je ve střetu zájmů u projektu žadatele žádajícího o dotaci ve Fichi 
24, s názvem: „Workout prvky Nové Město na Moravě“),  

• Mgr. Ilona Lukášková (zastupující Mikroregion Pernštejn, je ve střetu zájmů u projektu 
žadatele žádajícího o dotaci ve Fichi 24, s názvem: „Vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost“), 

• Mgr. Ladislav Stalmach – náhradník Komise (je ve střetu zájmů u projektu žadatele žádajícího 
o dotaci ve Fichi 24, s názvem: „REKONSTRUKCE OBEZDÍVKY CISTERNY A ČÁSTI HRADEBNÍ 
ZDI HRADU PYŠOLEC p.č. 798/3“). 

 
Všichni přítomní členové Komise doložili prohlášení o neexistenci střetu zájmů a nestrannosti člena 
orgánu MAS Zubří země a zapojili se do hodnocení projektů podaných ve Fichi 24. 
 
V rámci tohoto jednání Komise byl projednán výsledný počet bodů hraničního projektu výzvy 
v souladu s platnými Interními postupy MAS pro Program rozvoje venkova. 
Hraničním projektem výzvy, se stal z rozhodnutí Programového výboru MAS, projekt s číslem 
předtisku žádosti o dotaci: 2022-060-007-024-164, s názvem: Modernizace pracoviště v Pohledci. 
Žadatel, u kterého byl definován hraniční projekt výzvy, byl kanceláří MAS osloven s možností snížení 
výše výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace činila tolik, 
kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. Žadatel se vyjádřil kladně a se snížením souhlasil. MAS 
provedla odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální 
kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF a předala takto upravenou žádost o dotaci k 
opětovnému věcnému hodnocení Komisi. 
Ta přebodovala projekt na základě preferenčních kritérií MAS dané Fiche a stanovila, že výsledný 
počet bodů (po snížení výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace) činí místo 70 bodů, 75 bodů 
(změna bodové hladiny zaznamenána jen u kritéria č. 1: „Finanční náročnosti projektu“, bodové 
hodnocení za zbývající kritéria zůstávají beze změny). Žádost (hraniční projekt výzvy) splňuje 
podmínky věcného hodnocení a je postoupena k dalšímu posouzení Programovému výboru MAS, 
který rozhodne o doporučení projektu k ne/vybrání k podpoře. 
 
Záznam z jednání Výběrové komise byl schválen všemi přítomnými členy Komise. 

 

 
 
 

Zapisovatel: Ing. Lada Jindrová  
 

Ověřovatel zápisu: Marie Šiborová  
 



 

 

 

Neveřejné přílohy zápisu:  
Prezenční listiny vč. složení orgánu 
Potvrzení o převzetí projektů k hodnocení – Vladimír Dobiáš 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 02.06.2022, čas konání 9:00 hodin  
 
 

ČLENOVÉ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PODPIS: 

Člen Komise: Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.)  

Člen Komise: Ing. Jitka Dočkalová  

Člen Komise: Vladimír Dobiáš  

Člen Komise: Marie Šiborová  

 

 


