
 

 

ZÁPIS 

z jednání Výběrové komise místní akční skupiny  

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

 

Datum a čas konání: 14. 2. 2022 od 15:00 hodin 

Místo konání: zasedací místnost kanceláře MAS, Masarykovo nám. 650,  

 763 12 Vizovice 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program 

 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 
3. Věcné hodnocení žádostí o podporu – 10. výzva MAS v IROP 
4. Informace z MAS 
5. Diskuze, závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájila Ing. Zdeňka Vlčková, která přivítala všechny členy. Dále představila 

program jednání a proběhlo hlasování o jeho schválení, viz usnesení. Následně předala 

slovo Ing. Pavlu Elšíkovi (Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD), aby provedl 

kontrolu usnášeníschopnosti. 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele 

Ing. Pavel Elšík provedl ověření usnášeníschopnosti dle prezenční listiny a konstatoval, 

že VK je usnášeníschopná. Poté předsedkyně podala návrh na zapisovatele a ověřovatele 

zápisu: zapisovatel Ing. Ondřej Štach, ověřovatel Petr Polách. Proběhlo hlasování viz 

usnesení. 

Ing. Pavel Elšík také připomněl, že přítomní členové Výběrové komise (VK) byli 

proškoleni k problematice střetu zájmů a mají podepsané Etické kodexy ze dne 14. 2. 

2022, kdy proběhlo školení VK. Upozornil také, že tento kodex je platný po celou dobu 

hodnocení projektů.  

Dále informoval o průběhu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a uvedl, že 

projekt prošel úspěšně tímto hodnocením. 

 

 

 

 

 



 

 

Přítomni jednání: 

Organizace Jméno a příjmení Sektor 

Českomoravská provincie Hospitálského řádu 
sv. Jana z Boha – Nemocnice Milosrdných 
bratří 

Zdeňka Vlčková Soukromý 

Jasno, spol. s.r.o. Jarmila Šimková Soukromý 

SDH Bratřejov Petr Polách Soukromý 

Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný 

Martina Punčochářová Marek Punčochář Soukromý 

 

3. Věcné hodnocení žádostí o podporu – 10. výzva MAS v IROP  

Ing. Pavel Elšík informoval, že veškeré podklady pro hodnocení žádostí o podporu byly 

řádně zaslány VK k prostudování. Informoval, že do 10. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko 

– IROP – Bezpečnost dopravy III byla podána 1 žádost o podporu.  

Předsedkyně a členové VK začali hodnotit předložený projekt dle stanovených kritérií 

pro 10. výzvu. Bodové hodnocení bylo zaznamenáno do kontrolního listu vč. odůvodnění 

přiděleného počtu bodů. Na základě bodového hodnocení žádosti o podporu vytvořila VK 

Seznam hodnocených projektů. 

 

Seznam hodnocených projektů - 10. výzva MAS v IROP 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Žadatel 
Počet 
bodů 

CZV Kč 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0017152 

Místo pro přecházení u 
výjezdu z obce, Zádveřice-
Raková 

Obec Zádveřice-
Raková 

40 888 536,33 

 

Na základě předchozího hodnocení a s ohledem na schválenou alokaci výzvy přistoupila 

VK k hlasování o schválení seznamu hodnocených projektů. Proběhlo hlasování viz 

usnesení. 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Žadatel 
Počet 
bodů 

CZV Kč 
Výsledek 
věcného 

hodnocení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16
_038/0017152 

Místo pro přecházení u 
výjezdu z obce, 
Zádveřice-Raková 

Obec 
Zádveřice-

Raková 
40 888 536,33 

Doporučen k 
financování 

 

4. Informace z MAS 

Ing. Pavel Elšík informoval o stavu přípravy na programové období 2021+. Nastínil také 

informace o jednotlivých operačních programech, které by MAS mohla administrovat  

a žadatelé čerpat finanční prostředky. Přítomní se také dozvěděli o plánovaném jednání 

Valné hromady MAS. 



 

 

 

5. Diskuze, závěr 

Na závěr předsedkyně VK pověřila Ing. Pavla Elšíka, aby předal schválený seznam 

hodnocených projektů na jednání Programovému výboru ke konečnému výběru projektů 

a poděkovala všem zúčastněným za účast. 

 

Ve Vizovicích, dne 14. 2. 2022 

 

Zapsal: v.r. Ing. Ondřej Štach 

 

Ověřil: v.r. Petr Polách 

 


