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Zápis z 10. zasedání výběrové rady (VyR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 10. října 2019, od 09:00, 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. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 10 z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního 

operačního programu 

6. Diskuse  

7. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Místopředseda výběrové rady ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski přivítal přítomné 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 (3 veřejný sektor, 3 soukromý sektor). Žádný z přítomných členů se necítí být ve střetu 
zájmu a všichni podepsali etický kodex. V souladu s jednacím řádem výběrové rady byla 
pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (1. 10. 2019). Zasedání 
výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti. 

2. Schválení programu zasedání  

ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski přednesl program zasedání výběrové rady. Dne 7.10.2019 
byl členům výběrové rady zaslán aktualizovaný program zasedání o bod č. 5, a to o věcné 
hodnocení projektů výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního programu, jelikož 
kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí byla ukončena dříve, než bylo plánováno. ThDr. 
Mariusz Andrzej Roszewski vyzval přítomné členy k případným návrhům na doplnění nebo na 
změnu programu a nechal hlasovat o schválení navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski navrhl zapisovatelku Ing. Martinu Havelkovou a nechal 
hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:  

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 10 z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovaným 

projektům 10. výzvy IROP: 

• CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI BAŠKA - 
TRASA A1, B, C, D 

• CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012042 Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr 
Podolánky) 

• CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011975 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE 
II/483 PO ODBOČKU NA PSTRUŽÍ 

• CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH ? 
ÚSEK 3 

a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Členové výběrové 
rady byli proškoleni před samotným zasedáním. Dále byli členové výběrové rady seznámeni s 
výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů kanceláří MAS 
Frýdlantsko – Beskydy z. s. Všechny předložené žádosti o podporu splnily podmínky 
přijatelnosti a formálních náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení. 
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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. 7 zápisu). 

Usnesení: 10. VyR 2019-1 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 10. výzvy MAS Frýdlantsko-
Beskydy – IROP –  BEZPEČNOST DOPRAVY - 277/06_16_038/CLLD_16_01_054 a 
doporučuje projekty: 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V METYLOVICÍCH 

? ÚSEK 3 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011975 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE 

II/483 PO ODBOČKU NA PSTRUŽÍ, 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012042 Chodník podél silnice III/48312 Čeladná (směr 

Podolánky),  

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI BAŠKA 

- TRASA A1, B, C, D, 

výkonné radě k výběru. 

 

 

 

5. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovaným 

projektům 9. výzvy IROP: 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik - rozvoj Dobrého domova 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012316 Sociální podnik - Samo kavárny s.r.o. 

a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Členové výběrové 
rady byli proškoleni před samotným zasedáním. Dále byli členové výběrové rady seznámeni s 
výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jednotlivých projektů kanceláří MAS 
Frýdlantsko – Beskydy z. s. Žádost o podporu – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012316 Sociální 
podnik - Samo kavárny s.r.o. byla ukončena MAS a nepostupuje tak do věcného hodnocení. 
Důvodem je nedoložení doplněné žádosti o podporu na základě druhé výzvy do stanovené 
lhůty, proto byla jeho žádost o podporu vyřazena z další administrace bez možnosti podat 
žádost o přezkum. Ostatní dvě žádosti o podporu splnily podmínky přijatelnosti a formálních 
náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení.  

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. 10 zápisu). 

 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Usnesení: 10. VyR 2019-2 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 9. výzvy MAS Frýdlantsko-
Beskydy – IROP –  VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH 
AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - 091/06_16_074/CLLD_16_01_054 a 
doporučuje projekty: 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná 

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik - rozvoj Dobrého domova 

výkonné radě k výběru. 

 

 

 

6. Diskuze 

ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski vyzval přítomné k závěrečné diskusi. 

7. Závěr  

ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 10. zasedání 
výběrové rady.  

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Etické kodexy 

3. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011991 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V 

METYLOVICÍCH ? ÚSEK 3 

4. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011975 VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PODÉL 

SILNICE II/483 PO ODBOČKU NA PSTRUŽÍ 

5. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012042 Chodník podél silnice III/48312 Čeladná 

(směr Podolánky) 

6. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012081 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI 

BAŠKA - TRASA A1, B, C, D 

7. Přehled hodnocených projektů 10. výzvy  

8. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012317 Vybudování minipivovaru Čeladná 

9. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu   
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012320 Sociální podnik – rozvoj Dobrého domova 

10. Přehled hodnocených projektů 9. výzvy 

 

 
 

 

Hlasování Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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V Čeladné 10. 10. 2019 

 

 

 

ThDr. Mariusz Andrzej Roszewski ………………………………………………... 

Místopředseda výběrové rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

Ing. Martina Havelková ………………………………………………. 

Zapisovatelka 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


