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ZÁPIS 

z jednání Výběrové komise 
 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska (MAS) 

 

Datum a hodina konání: 19.12.2018 ve 13:00 hod.                                                  

Místo konání: zasedací místnost OÚ Dívčí Hrad 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Usnášeníschopnost: jednání se účastnilo 9 členů z 10 členů Výběrové komise 

Hosté: Martina Jalamasová, Romana Drcmánková 

 
 
Program jednání: 

 1. Zahájení, usnášeníschopnost 
 2. Školení hodnotitelů 
 3. Předvýběr projektů Výzvy OPZ II. Prorodinná opatření 
 4. Závěr 
 
Ad 1) Zahájení, usnášeníschopnost, určení zapisovatele a ověřovatele  

Předseda VK zahájil jednání pro předvýběr projektů. Výběrová komise MAS je usnášeníschopná, 
veřejný sektor nemá více než 50% hlasovacích práv. 

Informace o jednání výběrové komise MAS byla zaslána interní depeší i na ŘO OPZ, na jednání se 

zástupce z ŘO nedostavil. 

VK  Zapisovatelem pověřila Romanu Drcmánkovou členové navrhli ověřovatelem zápisu paní Jiřinu 

Procházkovou. 

usnesení: 
023/2018 - VK Výběrová komise místní akční skupiny Rozvoj Krnovska určuje ověřovatelem zápisu 

paní Jiřinu Procházkovou.  
Hlasování: 
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 nehlasoval: 0 
usnesení 023/2018 – VK bylo schváleno 

Členům VK byl předložen návrh programu dnešního jednání, nikdo z členů jej nedoplnil. 

usnesení: 
024/2018 - VK Výběrová komise místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje program jednání 

dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 
Pro: 9  proti: 0  zdržel se: 0 nehlasoval: 0 
usnesení 024/2018 – VK bylo schváleno 
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Ad 2) Školení hodnotitelů 

Vedoucím zaměstnancem CLLD bylo provedeno školení hodnotitelů. 

Členové výběrové komise byli proškoleni o způsobu hodnocení projektů, byli seznámeni s kritérii pro 

hodnocení a se způsobem přidělování deskriptorů (bodů) k hodnoceným projektům. 

Členové výběrové komise byli seznámeni s Etickým kodexem hodnotitelů projektů v OPZ, všichni 

přítomní jej podepsali. Před podpisem prohlášení o neexistenci střetu zájmů, člen výběrové komise 

Mgr. Jan Bezděk prohlásil, že je ve střetu zájmů k hodnoceným projektům, prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů nepodepsal, předal předsednictví Bc. Janě Juřenové MSC a opustil prostory jednání 

výběrové komise MAS.  

Ad 3) Předvýběr projektů Výzvy OPZ II. – Prorodinná opatření 

Před hodnocením projektů byl proveden přepočet hlasovacích práv přítomných členů výběrové komise 

MAS a bylo shledáno, že veřejný sektor nemá více než 50% hlasovacích práv. 

Jednotlivé projekty žadatelů včetně jejich odborných posudků byly přítomnými členy výběrové 

komise MAS podrobně projednány, pomocí kontrolních otázek byla posouzena kritéria účelnosti, 

potřebnosti, efektivnosti a hospodárnosti a proveditelnosti. Jednotlivým kritériím byly přiděleny body 

dle daných deskriptorů a byl zpracován Seznam projektů dle přílohy tohoto zápisu. 

Hodnocení bylo zaznamenáno do hodnotících tabulek ke každému projektu zvlášť, tyto budou sloužit 

k zaznamenání hodnocení do systému CSSF pracovníky kanceláře MAS. 

usnesení: 
025/2018 - VK Výběrová komise místní akční skupiny Rozvoj Krnovska schvaluje Seznam projektů 

(podpořených, nepodpořených a v zásobníku) ve Výzvě OPZ II. Prorodinná opatření 
dle přílohy tohoto zápisu. 

Hlasování: 
Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0 nehlasoval: 1 (Bezděk) 
usnesení 025/2018 – VK bylo schváleno  

Seznam projektů včetně jejich pořadí je uveden jako samostatná příloha. 

Ad 4) Závěr 
Předsedající poděkoval přítomným za účast, jednání bylo ukončeno ve 14:30 hodin. 

Zapsala: Romana Drcmánková  

       ……………………………………… 
       Jiřina Procházková, ověřovatel zápisu 
 
 

příloha: Seznam projektů OPZ II. Prorodinná opatření 



Seznam schválených projektů:

Projekt č. Název projektu Název žadatele
Právní forma 

žadatele

Bodové 

hodnocení

Výsledek věcného 

hodnocení

Celkové způsobilé 

výdaje

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1
6_047/0010408

Příměstské tábory pro Krnovsko aneb 

pojďme si společně hrát a smát se

Edvia, zapsaný 

ústav rozvoje 

lidských zdrojů

Ústav 87,5 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení        

s výhradou

792 160,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/1
6_047/0010408

Osoblažsko - příměstské tábory 2019, 2020 Mikroregion - 
Sdružení obcí 

Osoblažska

Svazek obcí 65 žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení       

s výhradou

759 687,50

SEZNAM PROJEKTŮ VÝZVY OPZ II. - Prorodinná opatření




