
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

Místo konání:  Jednání Výběrové komise proběhne korespondenční formou (e-mailem) per rollam 

Datum:   8. dubna 2020, 13:00 hodin – 14:00 hodin  

Program jednání:  

1. Hodnocení žádosti podané ve výzvě č. 6 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně 

2. Hodnocení žádosti podané ve výzvě č. 7 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin 

Vzhledem k aktuálnímu dění v ČR a opatřením vlády ČR bylo na základě doporučení odeslaného Odborem regionální politiky Ministerstva pro 

místní rozvoj dne 16. 3. 2020 přistoupeno k hlasování Výběrové komise Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. formou per rollam.  

Členům VK byl e-mailem dne 31. března 2020 zaslán přehled podaných projektů ve výzvě č. 6 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – 

Realizace sídelní zeleně a ve výzvě č. 7 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin spolu s žádostí o vyjádření ke střetu zájmů 

k hodnoceným projektům. 

Členům VK, kteří potvrdili svoji nepodjatost k projektům (podepsali etický kodex), byly dne 2. dubna 2020 zaslány podklady k hodnoceným 

projektům, jednotlivé žádosti, přílohy, odborné posudky a kontrolní listy pro věcné hodnocení. 

Zástupci Výběrové komise hodnotili podané žádosti v obou výzvách na základě jednotlivých kritérií věcného hodnocení. Na podkladě vrácených 

kontrolních listů bylo zjištěno, že se členové VK shodli v bodovém hodnocení všech kritérií, a to jak u jediného podaného projektu výzvy č.6, tak 

u jediného podaného projektu u výzvy č.7. Bodovou hodnotu obou projektů zaznamenala zapisovatelka MAS do samostatného finálního 

Kontrolního listu věcného hodnocení s konkrétním odůvodněním, který je přílohou tohoto zápisu.  

 

Pozvánku k jednání VK a informaci o hlasování per rollam ze strany kanceláře MAS obdrželi všichni členové VK, kteří nebyli ve střetu zájmu a 

následně se účastnili hodnocení projektů, dne 8. dubna 2020. Členové VK prostřednictvím e-mailu obdrželi rovněž pravidla tohoto hlasování, tzn. 

od kdy do kdy (datum i čas) je možné hlasovat. E-mailová korespondence je archivována v kanceláři MAS. 

Účast na hlasování per rollam na základě pozvánky k jednání VK hodnotitelé potvrdili e-mailem korespondencí. 



 
 

8. dubna 2020, před hlasováním per rollam, obdrželi všichni hlasující a nepodjatí členové výsledný zápis včetně jeho příloh - kontrolních listů a 

včetně prezenční listiny. 

Hodnocení žádostí podaných ve výzvě č. 6 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně. 

 

V rámci příjmu žádostí byla zaregistrována jedna žádost o podporu. Ze sedmičlenné Výběrové komise byli dva členové předem omluveni (Jaroslav 

Kyncl – předseda VK – veř. sektor a Bc. Jana Horynová – nezisk. sektor). Projekt z vyhlášené výzvy následně hodnotilo pět hodnotitelů: Mgr. Petr 

Schmied – veř. sektor (osoba pověřená zastupováním předsedy), Mgr. Jiří Hrabčuk – nezisk. sektor, PhDr. Magda Křivanová – nezisk. sektor, Petr 

Bačkovský – podnik. sektor, Michael Bačkovský – podnik. sektor.  

 

Přijatá žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci dané výzvy. 

 

Seznam přijatých projektů v 6. výzvě OPŽP dle data registrace 

Poř. Reg. č. žádosti Název 

žadatele 

Název projektu CZV (Kč) Požadovaná 

dotace (Kč) 

Datum a čas 

přijetí žádosti 

1. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011388 Mias OC 

spol. s r.o. 

Založení stabilizační zeleně a 

obnova remízu v obci Krouna 

1 446 692,89 868 015,73 06. 01. 2020 

13:38 hod 

 

Na základě hodnoticích protokolů hodnocené žádosti připravila zapisovatelka VK tabulku s informací o žádosti hodnocené v 6. výzvě s uvedením 

počtu obdržených bodů. Hodnocená žádost splnila podmínky věcného hodnocení, tj. překročila hranici minimálního počtu bodů. Členové VK poté 

zasláním e-mailu hlasovali o schválení hodnocení žádosti z 6. výzvy OPŽP.  

Zástupci Výběrové komise schvalují doporučený seznam projektů z 6. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – 

Realizace sídelní zeleně. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



 
 

 

Doporučený seznam projektů 6. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně. 

 

Poř. Reg. č. žádosti Název 

žadatele 

Název projektu CZV (Kč) Požadovaná 

dotace (Kč) 

Počet bodů 

1. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011388 Mias OC 

spol. s r.o. 

Založení stabilizační zeleně a 

obnova remízu v obci Krouna 

1 446 692,89 868 015,73 76 

 

 

Hodnocení žádostí podaných ve výzvě č. 7 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin 

V rámci příjmu žádostí byla zaregistrována jedna žádost o podporu. Ze sedmičlenné Výběrové komise byli dva členové předem omluveni (Jaroslav 

Kyncl – předseda VK – veř. sektor a Bc. Jana Horynová – nezisk. sektor). Projekt z vyhlášené výzvy následně hodnotilo pět hodnotitelů: Mgr. Petr 

Schmied – veř. sektor (osoba pověřená zastupováním předsedy), Mgr. Jiří Hrabčuk – nezisk. sektor, PhDr. Magda Křivanová – nezisk. sektor, Petr 

Bačkovský – podnik. sektor, Michael Bačkovský – podnik. sektor.  

 

Přijatá žádost o podporu splnila po doplnění podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci dané výzvy.  

 

Seznam přijatých projektů v 7. výzvě OPŽP dle data registrace 

Poř. Reg. č. žádosti Název 

žadatele 

Název projektu CZV (Kč) Požadovaná 

dotace (Kč) 

Datum a čas 

přijetí žádosti 

1. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0011276 Obec 

Vojtěchov 

Výsadba dřevin v k. ú. 

Vojtěchov 

962 212,00 817 880,20 23.12.2019 

11:43 hod 

 

Na základě hodnoticích protokolů hodnocené žádosti připravila zapisovatelka VK tabulku s informací o žádosti hodnocené v 7. výzvě s uvedením 

počtu obdržených bodů. Hodnocená žádost splnila podmínky věcného hodnocení, tj. překročila hranici minimálního počtu bodů. Členové VK poté 

zasláním e-mailu hlasovali o schválení hodnocené žádosti ze 7. výzvy OPŽP.  



 
 

Zástupci Výběrové komise schvalují doporučený seznam projektů ze 7. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – 

Výsadba dřevin. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Doporučený seznam projektů ve výzvě č. 7 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin 

Poř. Reg. č. žádosti Název 

žadatele 

Název projektu CZV (Kč) Požadovaná 

dotace (Kč) 

Počet bodů 

1. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0011276 Obec 

Vojtěchov 

Výsadba dřevin v k. ú. 

Vojtěchov 

962 212,00 817 880,20 80 

 

E-mailové zprávy s vyjádřením souhlasu zápisu a jeho příloh - hodnotících listů projektů v obou výzvách ve věcném hodnocení, jsou archivovány 

v kanceláři MAS. Zástupci VK zaslali také prostřednictvím e-mailu dle svých možností elektronicky podepsanou prezenční listinu nebo prezenční 

listinu podepsanou formou skenu. Originály všech dokumentů budou archivovány v kanceláři MAS. 

 

Následně bude zápis z hlasování Výběrové komise včetně příloh předložen členům Představenstva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. k rozhodnutí 

o výběru a podpoře projektů ze strany MAS.  

Podklady pro jednání Představenstva MAS (schválený zápis ze strany VK a hodnocení jednotlivých projektů), které se také uskuteční 

korespondenční formou per rollam, budou zaslány formou e-mailu před samotným hlasováním. 

  

 

Zapisovatelka: Jana Mrkvičková……………………………………………….. 

 

 

Předsedající: Mgr. Petr Schmied………………………………………………. 

Přílohy zápisu: Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených žádostí o podporu 
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