M A S H o l i c k o o. p. s.
Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice, IČ : 275 11 448
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Holicko
ze dne 5.11.2020 v 14:00 hod.
Přítomni: viz Presenční listina v příloze
Místo konání: Google meet - meet.google.com/pif-gtjh-ehs
Počet členů Výběrové komise 6
Přítomných 6: DSO Holicka – zást.: Miloš Vlasák, Milan Shejbal (soukromý sektor), ZUŠ K.Malicha – zást.:
František Machač, TJ Sokol Holice – zást.: Lukáš Horský, Věra Skutilová (soukromý sektor)
Nepřítomni 0
Program:
1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzvy MAS Holicko č. 7 - IROP
3. Předání projektů výzvy č. 7 - IROP Výběrové komisi
4. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Výběrové komise (výzva č. 7 - IROP)
5. Přidělení hodnocení jednotlivých projektů členům Výběrové komise (výzva č. 7 - IROP)
6. Proškolení hodnotitelů s postupem hodnocení a preferenčními kritérii (výzva č. 7 - IROP)
7. Informace o průběhu výzvy „Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021“
8. Seznámení s preferenčními kritérii výzvy a věcné hodnocení přijatých projektů (výzva Malý
LEADER)
9. Různé
10. Závěr
1)
Jednání zahájil a řídil předseda výběrové komise Miloš Vlasák, který přivítal přítomné na
dnešním jednání. Poté předal slovo Vedoucí pracovnici pro CLLD, která všechny seznámila s dnešním
programem jednání. Přítomní odsouhlasili tento program (uveden výše).
2)
Vedoucí pracovnice pro CLLD seznámila Výběrovou komisi s průběhem 7. výzvy MAS Holicko –
IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020). Informovala je o tom, jaké typy projektů byly podány,
jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz přiložená příloha.
3)
Vedoucí pracovnice pro CLLD konstatovala, že od všech členů výběrové komise obdržela
dopředu e-mailem potvrzení, že nejsou ve střetu zájmu vůči projektu, který prošel kladně
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Z tohoto důvodu budou podklady pro hodnocení
poslány e-mailem ještě dnes všem členům Výběrové komise. V podkladech pro hodnocení bude žádost
o dotaci včetně veškerých povinných a nepovinných příloh a včetně prázdných kontrolních listů.
4)
Dále vedoucí pracovnice pro CLLD informovala, že od všech členů výběrové komise obdržela
dopředu e-mailem podepsaný Etický kodex, v rámci něhož členové výběrové komise prohlašují
neexistenci střetu zájmů.

5)
V dalším bodě jednání předseda Výběrové komise přidělil hodnocení projektu členům
Výběrové komise. K jednomu projektu připraví 2 členové podklady pro hodnocení na další jednání
Výběrové komise. Příště, tj. 18.11.2020 budou na základě připravených podkladů hodnotit daný
projekt všichni členové Výběrové komise (min. 3 hodnotitelé), kteří nejsou s projektem (nebo
s konkurenčním projektem) a konečným žadatelem (nebo konkurenčním konečným žadatelem) nijak
svázáni nebo zainteresováni.
Přidělení hodnocení jednotlivých projektů členům Výběrové komise:
7. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2020)
Registrační číslo žádosti
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015014

Název žadatele

Název projektu

Připraví podklady

OBEC NOVÁ VES

Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci Nová Ves výstavbou
chodníku a rekonstrukcí
veřejného osvětlení

ZUŠ K.Malicha Milan Shejbal
František Machač (soukromý sektor)

6)
Poté vedoucí pracovnice pro CLLD proškolila členy Výběrové komise ohledně výběru projektů,
byli seznámeni se svými pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení. Společně probrali
všechna preferenční kritéria vyhlášeného opatření a postup jejich hodnocení uvedený v kontrolním
listě.
7)
Tímto bodem jednání se začala řešit výzva Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021. Ředitelka
seznámila Výběrovou komisi s průběhem této výzvy - informovala je o tom, jaké typy projektů byly
podány, jaká je požadovaná výše dotace, apod. Více viz přiložená příloha.
8)
Vedoucí pracovnice pro CLLD informovala, že od všech členů výběrové komise obdržela
dopředu e-mailem podepsaný Etický kodex, v rámci něhož členové výběrové komise prohlašují
neexistenci střetu zájmů.
Dále předseda Výběrové komise přidělil hodnocení projektu členům Výběrové komise. K jednomu
projektu připraví 2 členové podklady pro hodnocení na další jednání Výběrové komise. Příště, tj.
18.11.2020 budou na základě připravených podkladů hodnotit daný projekt všichni členové Výběrové
komise (min. 3 hodnotitelé), kteří nejsou s projektem (nebo s konkurenčním projektem) a konečným
žadatelem (nebo konkurenčním konečným žadatelem) nijak svázáni nebo zainteresováni.
Proto bylo provedeno šetření ke střetu zájmů.
Miloš Vlasák oznámil svůj střet zájmů vůči žadateli Obec Ostřetín. Z tohoto důvodu byl tento hodnotitel
vyloučen z hodnocení projektu č. ML-2020/13.
U ostatních členů Výběrové komise nebyla nalezena žádná provázanost se zaregistrovanými projekty.
Přidělení hodnocení jednotlivých projektů členům Výběrové komise:
Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021
Registrační číslo

Název žadatele

Název projektu

Připraví podklady

ML-2020/1

Obec Poběžovice u
Holic

ML-2020/2

Obec Býšť

Modernizace topení v dětském centru
Rákosníček
Hoděšovice - Oprava oplocení pomníku
padlých

Milan Shejbal
Věra Skutilová
(soukromý sektor) (soukromý sektor)
DSO Holicka –
ZUŠ K.Malicha Miloš Vlasák
František Machač
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ML-2020/3

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Holice

ML-2020/4

Obec Jaroslav

ML-2020/5

Obec Uhersko

ML-2020/6

Obec Radhošť

ML-2020/7

Obec Dolní Ředice

ML-2020/8

Spolek rodičů a přátel
LMŠ Hlubáček

ML-2020/9

Obec Horní Ředice

ML-2020/10

Obec Dolní Roveň

ML-2020/11

Obec Chvojenec

ML-2020/12

Obec Chvojenec

ML-2020/13

Obec Ostřetín

Vysoušecí skříň

Věra Skutilová
ZUŠ K.Malicha (soukromý sektor) František Machač

Ozvučení a dovybavení prostoru altánu za
Tomáš Fliger
ZUŠ K.Malicha bývalou školou
(soukromý sektor) František Machač
Oprava občanské vybavenosti v obci
Tomáš Fliger
TJ Sokol Holice –
Uhersko
(soukromý sektor)
Lukáš Horský
Vybavení nástavby půdního prostoru
Tomáš Fliger
TJ Sokol Holice –
obecního úřadu v Radhošti
(soukromý sektor)
Lukáš Horský
DSO Holicka –
TJ Sokol Holice –
Zkvalitnění spolkového života
Miloš Vlasák
Lukáš Horský
Tomáš Fliger
Milan Shejbal
Přístřešek zázemí LMŠ Hlubáček
(soukromý sektor) (soukromý sektor)
DSO Holicka –
TJ Sokol Holice –
Oprava bývalé hasičské zbrojnice
Miloš Vlasák
Lukáš Horský
Oprava osvětlení multifunkčního
DSO Holicka –
TJ Sokol Holice –
sportoviště
Miloš Vlasák
Lukáš Horský
Milan Shejbal
Věra Skutilová
Výměna plotu u č.p. 141 Chvojenec
(soukromý sektor) (soukromý sektor)
Tomáš Fliger
Věra Skutilová
Úpravy u objektu č.p. 115 Chvojenec
(soukromý sektor) (soukromý sektor)
Modernizace MŠ - výměna elektrické
Milan Shejbal
ZUŠ K.Malicha instalace
(soukromý sektor) František Machač

9)
V bodu různé vedoucí pracovnice pro CLLD připomněla přítomným členům termín dalšího
zasedání Výběrové komise, a to 18. 11. 2019 v 14:00 hodin opět v Google meet.
10)
Závěrem předseda Výběrové komise MAS Holicko Miloš Vlasák poděkoval přítomným členům
za účast.

Jednání Výběrové komise MAS Holicko skončilo v 15:00 hodin.

Zapsala:

Ověřil:

Ing. Michaela Kovářová

Miloš Vlasák
Předseda Výběrové komise

Přílohy zápisu:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Informace o průběhu výzev (výzva č. 7)
Etický kodex podepsaný členy výběrové komise (výzva č. 7)
Informace o průběhu výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021
Etický kodex podepsaný členy Výběrové komise (Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021)
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