
 
  
 
 
 

 
 
 

Zápis z jednání výběrové komise MAS PLOŠTINA 
 
Datum:  15. 3. 2013 
Místo:   Kancelář MAS Ploština, budova Obecního úřadu Vysoké Pole 118 
Přítomni:  viz prezenční listina 
 

 

Kromě členů výběrové komise se jednání zúčastnila manažerka MAS Ploština Lenka Častulíková, která řídila 
a koordinovala jednání komise a poskytovala upřesňující informace k jednotlivým projektům i 
procedurálním otázkám.  

 
Program: 

1. Informování VK ze strany manažerky MAS 

Manažerka MAS Ploština informovala Výběrovou komisi, že nabídnutá možnost částečného financování 
projektu Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení Klobucký volejbal) byla žadatelem odmítnuta. 
Dále manažerka informovala výběrovou komisi, že obdržela 2 odvolaní na hodnocení výběrové komise, 
které tímto předala výběrové komisi 

 

2. Přezkum žádostí, na které bylo podáno odvolání 
 
Výběrové komisi byly předány 2 odvolání a to na projekty Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení 
Klobucký volejbal) a projekt Vybavení pro hokej (HOKEJOVÝ CLUB BBSS). 
 
U prvního jmenovaného bylo požadováno 20 bodů za víceodvětvové navrhování. VK nejprve znovu 
prostudovala manuál pro výběr projektů a to konkrétně pojem víceodvětvové navrhování, následně byla 
prostudována znovu předložená žádost, včetně všech příloh. S ohledem, že Výběrová komise nenašla 
smlouvu o partnerství s neziskovým subjektem, zamítla toto odvolání a přidělila opět 0 bodů. O 
administrativní vyřízení této záležitosti byla pověřena manažerka MAS Ploština Lenka Častulíková a 
předsedkyně Výběrové komise Pavlína Kolínková. 
 
U druhého projektu, Vybavení pro hokej (HOKEJOVÝ CLUB BBSS), bylo odvolání směřováno 
k preferenčnímu kritériu „zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let“. Žadatel požadoval 5 bodů a 
bylo mu přiděleno 3, resp. 1 bod. Výběrová komise znovu prostudovala žádost a přehodnotila své 
hodnocení a to na 3, resp. 3 body. O administrativní vyřízení této záležitosti byla pověřena manažerka MAS 
Ploština Lenka Častulíková a předsedkyně Výběrové komise Pavlína Kolínková. 
 
3. Seznam projektů k podpoře v rámci 7. Výzvy MAS Ploština 
 

Na základě vyhodnocení odvolání byl ve výzvě číslo 7 MAS Ploština vytvořen seznam projektů seřazený 
podle čísla fiche a počtu získaných bodů v jednotlivých fichí. Viz příloha č. 1.. Na jeho základě byl vytvořen 
nový seznam podpořených žádostí ve fichi 5, viz níže. Seznam v ostatních Ficích zůstává nezměněn. 

 



 
  
 
 
 

 
 
 

Ve fichi 5 : - Rekonstrukce valašskoklobouckého kroje a pořízení krojových součástí (Klobučan) 

 - Zelený trávník (TJ Vysoké Pole) 

 - Úpravy sociálního zařízení pro objekt setkávání rodičů a dětí (Obec Tichov) 

 - Opravna myslivny II. etapa (Obec Újezd) 

 - Obecní úřad v Křekově - střecha pro všechny (Obec Křekov) 

 - Stavební úpravy a výměna oken objektu šaten na hřišti ve Valašských Kloboukách (TJ Spartak Valašské Klobouky) 

 - Vybavení hasičské zbrojnice (Sbor dobrovolných hasičů Loučka) 

 - Posílení zázemí pro komunitní život obce (Obec Nedašov) 

 - Krpce a kordulky (SRPŠ Újezd) 

 - Aktivity pod střechou (Obec Loučka) 

 - Duchovní život ve farnosti Vlachovice (Římskokatolická farnost Vlachovice) 

 - Holuby vrháme moderně (Myslivecké sdružení Smolina) 

 - Vybavení pro hokej (HOKEJOVÝ CLUB BBSS) 

 

Nepodpořeny zůstaly žádosti 

 - Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení Klobucký volejbal) 

 - Rekonstrukce budovy č.p. 118 - II. etapa (Obec Vysoké Pole) 

 

Výběrová komise tímto rozdělila 4 089 668,- Kč mezi 20 projektů. Zbylých 73 793 Kč doporučila Výběrová 
komise přesunout do následující výzvy MAS Ploština. 

 
4. Různé 
 
Následně informovala manažerka MAS Ploština Lenka Častulíková o možnosti, že zástupci projektu 
Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení Klobucký volejbal) se můžou dále odvolat k RO SZIF. O 
této skutečnosti bude informovat manažerka MAS Ploština Lenka Častulíková. Paní Častulíková ještě 
informovala VK, že projektové žádosti  a  jejich kompletní dokumentace budou odevzdány na pracoviště 
SZIFu   v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV dne 19.3.2013 (změna oproti předchozí informaci). 
 

5. Závěr    
 
15.3.2012       
Zapsala: Lenka Častulíková, manažerka MAS   ………………………………………………….. 
 
Ověřil :  Pavlína Kolínková, předsedkyně VK MAS P a Mgr. Zdenek Miklas, manažer MAS 
 
  


