Zápis z 9. zasedání výběrové rady (VyR)
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 10. června 2019, od 08:00, zasedací místnost Obecního
úřadu Čeladná
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 3 z Operačního programu
Zaměstnanost
6. Diskuse
7. Závěr
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1. Zahájení zasedání
Miroslav Herot přivítal přítomné a konstatoval, že výběrová rada je usnášeníschopná – z
celkového počtu 9 členů výběrové rady je přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina jejich
členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují veřejný
sektor s počtem hlasů více než 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 4 mimo veřejný
sektor). Všichni přítomní členové podepsali etický kodex. V souladu s jednacím řádem
výběrové rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (31. 5.
2019). Zasedání výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání
Miroslav Herot přednesl program zasedání výběrové rady a vyzval k případným návrhům na
doplnění nebo změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého programu
zasedání.
Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Volba zapisovatele
Členové výběrové rady navrhli zapisovatelku Ing. Martinu Havelkovou a nechali hlasovat o
schválení navržené zapisovatelky:
Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
Ing. Martina Havelková konstatovala, že z minulého zasedání výběrové rady nevyplývají
žádné úkoly a informovala členy výběrové rady o tom, že v příloze č. 2 schváleného Zápisu ze
zasedání výběrové rady byly v tabulce u Fiche 21 – Investice do zemědělských podniků u
žadatele Petra Máchy špatně uvedeny částky ve sloupci Výdaje, ze kterých je stanovena
dotace a Dotace celkem. Tyto částky byly opraveny a jejich opravou došlo ke změně pořadí
ze 17. místa na 18. místo. Tato změna neovlivnila věcné hodnocení projektu a taktéž nemá
vliv na výběr projektu.
Miroslav Herot nechal hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 8. zasedání VyR.
Usnesení 9. VyR 2019-1
Výběrová rada přijala zápis z minulého 8. zasedání VyR spolku.
Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost
Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovaným
projektům 3. výzvy OPZ



CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892 Sociální podnikání Dobrý domov s.r.o.?
nezaměstnanost a sociální začleňování ve venkovských oblastech
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 Vybudování sociálního integračního podniku
Minipivovaru Čeladná

a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů MAS z OPZ a zároveň proškolili
členy o způsobu hodnocení a výběru projektů z OPZ. Dále byli členové výběrové rady
seznámeni s výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů
kanceláří MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.
Proběhla diskuse členů nad jednotlivými projekty a následně výběrová rada dle předložených
podkladů k hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a vypracovala k
jednotlivým projektům kontrolní listy s výsledkem získaného bodového hodnocení. Na základě
tohoto bodového hodnocení byl vytvořen návrh pro výběr projektů do přehledu hodnocení
přijatých projektů, sestavený sestupně, dle získaného bodového hodnocení. Tento návrh bude
předán zapisovatelem výkonné radě MAS (příloha č. 5 zápisu).
Usnesení: 9. VyR 2019-2
Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 3. výzvy MAS FrýdlantskoBeskydy – sociální podnikání – (III.)- 858/03_16_047/CLLD_16_01_054 a doporučuje projekt
Vybudování
sociálního
integračního
podniku
Minipivovaru
Čeladná
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 a nedoporučuje projekt Sociální podnikání Dobrý domov
s.r.o.?
nezaměstnanost
a
sociální
začleňování
ve
venkovských
oblastech
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892) výkonné radě k výběru.

Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Diskuze
Předseda výběrové rady vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

7. Závěr
Miroslav Herot poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 9. zasedání výběrové rady.
Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Etické kodexy
3. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011892

4. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890

5. Přehled hodnocených projektů
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V Čeladné 10. 6. 2019

Miroslav Herot ………………………………………………...
Předseda výběrové rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

Ing. Martina Havelková ……………………………………………….
Zapisovatelka
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
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