
 

Zápis z jednání výběrové komise MAS Brána Vysočiny 

Termín: 10.6.2022  
Zasedací místnost – Radniční 14, Tišnov 
Přítomni: Karel Weigl, Martin Sebera, Zdeněk Kunický, Jiří Vitanovský, Petr Vojtěch, 
Viktorie Šťastná: dodrženo zastoupení veřejného sektoru i usnášeníschopnosti (nadpoloviční 
většina). 
Kancelář MAS – L. Beranová, M. Kouřil 
 
Milan Kouřil přivítal členy komise, předseda výběrové komise zahájil jednání komise. 
 
Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby, jež ručí za správnost zápisu 

- Zapisovatelem určen M. Kouřil 
- Ověřovatelem zápisu určena V. Šťastná 
- Za správnost zápisu ručí (předsedou pověřená osoba): Z. Kunický 

 

Usnesení: Výběrová komise MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelem Milana 
Kouřila, ověřovatelkou zápisu Viktorii Šťastnou. Za správnost zápisu ručí Zdeněk 
Kunický. 
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0 přítomno 6 

Usnesení bylo přijato. 
 

Program jednání 
Výběrová komise MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle návrhu: 
  1) ověření usnášeníschopnosti k hodnocení projektů  

2) schválení programu jednání 
  3) krátké informace o proběhlé výzvě 
  4) administrativní úkony – podpis Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
                        5) vlastní hodnocení projektů  

6) schválení seznamu projektů, které uspěly ve věcném hodnocení 
Hlasování: pro 6, proti 0 zdržel se 0, přítomno 6 

Usnesení bylo přijato. 
 

1. Ověření usnášeníschopnosti k hodnocení projektů  
Dle prezenční listiny (příloha č. 1) je jednání usnášeníschopné, je dodrženo zastoupení 
veřejného sektoru pod 50 % zúčastněných. 

 
2. Schválení programu jednání 

Kancelář MAS seznámila Výběrovou komisi s programem jednání.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6 

Usnesení bylo přijato. 
 
3. Krátké informace o proběhlé výzvě 

Kancelář MAS seznámila výběrovou komisi s 5. výzvou MAS v Programu rozvoje venkova 
2014–2020, představila Fichy, která byla vypsána pro tuto výzvu, kritéria pro hodnocení, 
seznam žádostí, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti (příloha č. 5 
prezentace pro výběrovou komisi). V první fázi hodnocení – administrativní kontrole a 
kontrole přijatelnosti byly celkem hodnoceny 4 žádostí o podporu. 
 



 

Seznam žádostí o podporu, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti 
(příloha č. 3). 

4. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
Prohlášení podepsali všichni přítomní členové komise (příloha č. 2). 
 
    5. Vlastní hodnocení projektů 
Komise začala hodnotit žádosti o podporu 5. výzvy MAS v rámci operace 19.2.1 Programu 
rozvoje venkova 2014–2020. Podkladem pro jejich závěry ke každé žádosti jim byla 
vytisknutá Žádost o dotaci a patřičné přílohy. 
Výběrová komise u každé žádosti vyplnila bodové hladiny kritérií dle zjištěných informací ze 
žádosti, příloh. Bodové hladiny se vpisují elektronicky přímo do žádostí o dotaci na list E2 
Preferenční kritéria přidělená MAS. 
Výběrová komise sestavila seznam ohodnocených žádostí dle dosaženého počtu bodů (pro 
Programový výbor). V případě dosažení stejného počtu bodů upřednostnila žádost dle 
velikosti obce žadatele s nižším počtem obyvatel. V případě, že by měly dva projekty stejnou 
výši způsobilých výdajů, upřednostňuje se pak velikost způsobilých výdajů. 
Výběrová komise sestavila pořadí projektů, které splnily podmínky věcného hodnocení. 
 
Seznam ŽoD po věcném hodnocení – dle počtu bodů, velikosti obce žadatele a ZPV, 
Fiche F: 
Žadatel Body Velikost obce žadatele ZVP – způsobilé výdaje projektu Kč 

Obec Úsuší 40 128 90 750 

MŠ Na Paloučku 30 9267 150 000 

Obec Březina 20 331 130 000 

MěKS Tišnov 20 9267 438 000 

Alokace Fiche F:   1 000 000,- Kč 
Součet dotací úspěšných projektů:     647 000,- Kč 
Převis alokace nad součtem Fiche:    +  353 000,- Kč 
 

    6. Schválení seznamu projektů, které uspěly ve věcném hodnocení 
Výběrová komise následně schválila seznam žádostí o podporu dle výsledků věcného 
hodnocení. Seznam žádostí o podporu, které prošly věcným hodnocením (příloha č. 4) 
Usnesení: Výběrová komise souhlasí s věcným hodnocením a s pořadím žádostí o 
podporu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, přítomno 6 

Usnesení bylo přijato. 
 
7. Různé  
Výběrová komise navrhuje PgV dát na stejnou úroveň projekty v Malém leadru v roce 2023, 
které trvají déle než 1 den. Žádá poprvé kritérium snížit body z 20 bodů na 5 bodů. 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 10.6.2022 
2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
3. Seznam žádostí o podporu, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti 
4. Seznam žádostí o podporu, které prošly věcným hodnocením 
5. Prezentace pro výběrovou komisi 10.6.2022 




