
 
  
 
 
 

 
 
 

Zápis z jednání výběrové komise MAS PLOŠTINA 
 
Datum:  8. 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 jednání byl jednomyslně odsouhlasen tak, jak byl uveden na pozvánce. 

 
Program: 

1. Zahájení, zpráva o činnosti MAS 

Přivítání členů provedl předseda MAS, pan Josef Zicha. Po té předal slovo manažerce MAS. Ta přítomným 
členům komise objasnila procedurální otázky práce výběrové komise. Členové komise byli seznámeni 
s činností kanceláře MAS Ploština v období od poslední valné hromady. Následovala volba předsedy tohoto 
jednání výběrové komise. Navržena, a jednomyslně byla zvolena Pavlína Kolínková.  

 

2. Informování o předložených projektech na základě výzvy č. 7 MAS Ploština 
 
Manažerka MAS Ploština představila seznam Žádostí o dotaci v PRV 2007 - 2013 MAS Ploština, které prošly 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti pro vyhlášenou výzvu č. 7.  

 
Počty přijatých projektů dle vyhlášených  FICHI : 
 
Fiche č. 1:   Moderní zemědělské podniky MAS Ploština   1 žádost 
Fiche č. 2:   Vzhledné obce MAS Ploština     0 žádostí 
Fiche č. 3:   Historie pro budoucnost     2 žádosti 
Fiche č. 4:   Odpočiňte si u nás      2 žádosti 
Fiche č. 5:   Žijící obce MAS Ploština      15 žádostí 
Fiche č. 6:   Cestou přes hřebeny sloužících lesnímu hospodářství.  0 žádostí 
Fiche č. 7:   Řemeslo má zlaté dno      2 žádosti 

 



 
  
 
 
 

 
 
 

3. Hodnocení předložených projektů na základě výzvy č. 7 MAS Ploština 
 
V rámci hodnocení projektů každý člen výběrové komise obdržel:  

• Seznam hodnotících kriterií,  
• metodický manuál pro výběr projektů pro 7. výzvu MAS Ploština, 
• každý člen si přečetl osnovu předloženého projektu, 
• každý hodnotitel na základě stanovených bodovacích kritérií ohodnotil a přidělil každému 

projektu své bodové hodnocení, 
• hodnotitelé během bodování měli možnost s manažerkou diskutovat o jednotlivých 

bodovacích kritériích u příslušných projektů a požadovat upřesňující informace k projektům, 
• po ohodnocení všech bodovacích kriterií byl proveden součet bodů a projekt byl vložen do 

seznamu dle počtu bodů (viz PŘÍLOHA č.1), 
• ke každému projektu byl vyplněn  formulář - Hodnocení výběrové komise Mas, kde je uveden 

celkový počet bodů. 
 

4. Bodování projektů výběrovou komisí 

Na základě výše zmíněného postupu 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. 

 

5. Alokace pro jednotlivé FICHE a výběr jednotlivých projektů k podpoře  
 

Po sestavení uvedeného seznamu dle jednotlivých Fichí a sečtení požadovaných částek dotací jednotlivých 
projektů byl celkový požadavek na podporu v této výzvě stanoven na částku 6 565 175,- Kč. 

Finanční alokace pro 7. výzvu MAS Ploština byla stanovena na celkovou částku 4 158 361,- Kč, avšak na 
základě rozhodnutí Programového výboru byla finanční alokace pro 7. výzvu Mas Ploština navýšena na 
částku 4 163 461,- Kč z důvodu aktuální výše možného závazkování IV.1.2.  (portál farmáře). Tato částka 
byla stanovena především z důvodu celkového vyčerpání přidělené alokace do konce období. Manažerka 
MAS Ploština informovala výběrovou komisi o ideální rozložení finanční alokace dle Strategického plánu 
s tím, že by bylo vhodné se k těmto částkám dle možností přiblížit. 

Pro fichi 1 byla ve výzvě stanovena alokace 415 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 425 000,- Kč. 

Pro fichi 2 byla ve výzvě stanovena alokace 77 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 0,- Kč. 

Pro fichi 3 byla ve výzvě stanovena alokace 448 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 366 555,- Kč. 

Pro fichi 4 byla ve výzvě stanovena alokace 743 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 699 100,- Kč. 

Pro fichi 5 byla ve výzvě stanovena alokace 2 030 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 4 771 520,- Kč. 

Pro fichi 6 byla ve výzvě stanovena alokace 187 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 0,- Kč. 

Pro fichi 7 byla ve výzvě stanovena alokace 258 000 Kč, celkem požadována dotace na základě podaných 
projektů činí 303 000,- Kč. 



 
  
 
 
 

 
 
 

 

Poněvadž ve Fichích 2 a 6 nedošlo k podání žádné žádosti a ve Fichích 3 a 4 k nedočerpání navrhované 
alokace, rozhodla se výběrová komise o přesun nevyčerpaných alokací do ostatních Ficích následovně. 
Rozšířit alokace u fichí 1 a 7 do výše požadovaných dotací a ostatní zbylé prostředky následně přesunout 
do fiche 5. 

Na základě této úpravy byly schváleny projekty k podpoře následně. 

Ve fichi 1 : - Volně už neložíme - lisujeme!! (EKO VLACHOVICE s.r.o.) 

Ve fichi 3 : - Rekonstrukce střechy (ZO ČSOP KOSENKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY) 

 - Hložecká kaple - střecha pro modlitbu i odpočinek (Obec Křekov) 

Ve fichi 4 : - Ranč U Sedmi kulí (EUROHITY s.r.o.) 

 - Dovolená na jižním Valašsku (Obec Vysoké Pole) 

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) 

Ve fichi 7 : - Automatické olepování (Jiří Obadal) 

 - Vibrační technika (Bronislav Struška) 

 

 

Z důvodu nedostatečných financí nebyly již podpořeny projekty ve fichi 5 -  Beachové víceúčelové hřiště 
(Občanské sdružení Klobucký volejbal), Vybavení pro hokej (HOKEJOVÝ CLUB BBSS) a Rekonstrukce budovy 
č.p. 118 - II. etapa (Obec Vysoké Pole). 

Výběrová komise tímto rozdělila 3 927 677,- Kč mezi 19 projektů. Zbylých 235 784 Kč doporučila Výběrová 
komise nabídnout prvnímu nepodpořenému projektu, Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení 
Klobucký volejbal), k částečnému financování. Tímto zároveň pověřila manažerku MAS Ploština Lenku 
Častulíkovou řešením úkolu. 

 

 



 
  
 
 
 

 
 
 

 
Výběrová komise zároveň pověřila manažerku MAS Ploština, Lenku Častulíkovou, aby administrativně 
kontaktovala zástupce projektu Beachové víceúčelové hřiště (Občanské sdružení Klobucký volejbal) 
s možností částečného spolufinancování. 
 
S ohledem na tuto skutečnost bude svolána výběrová komise znovu v pátek 15.3.2012 v 10:00. 
 
Manažer oznámil, že projektové žádosti  a  jejich kompletní dokumentace budou odevzdány na pracoviště 
SZIFu   v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV a to dne 18.3.2013. 
 
 6. Různé 
 
Následná debata se věnovala dění na území MAS Ploština a pokračování MAS po roce 2014.  
 

7. Závěr    
 
 
 
 
8.3.2012 
        
Zapsala: Lenka Častulíková, manažer MAS  
Ověřil :  Pavlína Kolínková, předsedkyně VK MAS P a Mgr. Zdenek Miklas, manažer MAS 
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 Razítko a podpis manažera MAS Ploština 
 Častulíková Lenka 

 


