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Zápis ze
zasedání Výběrové komise MAS Lašsko, z. s.

Datum a čas zahájení: 

Místo:

Předsedající zasedání: 

Ověřovatel zápisu:

18. 6. 2018, 17:15

Kancelář MAS Lašsko, Dolní Bašta 269, 
742 66 Štramberk

Mgr. Pavel Micka

Ladislav Matúš

Za obec Veřovice byl k jednání ve Výběrové komisi zplnomocněn pan místostarosta Martin 
Fojtík, za subjekt Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s. byla zplnomocněna paní Dana 
Žambochová. Plné moci byly zkontrolovány a jsou archivovány v kanceláři MAS.

Jednání se účastní sedm z devíti členů výběrové komise, poměr zástupců veřejného sektoru ku 
soukromému je dodržen. Výběrová komise je usnášeníschopná.

Program zasedání:

Věcné hodnocení Žádostí o dotaci podaných v rámci příjmu žádostí výzvy PRV č. 2 MAS 
Lašsko, z.s.. Hodnocení projektů se provádí na základě ověření bodového hodnocení, které 
stanovil sám žadatel -  dle předem stanovených preferenčních kritérií. Proškolení členů 
výběrové komise ohledně způsobu hodnocení projektů v PRV.

Obsah zasedání:

1. Před zahájením procesu hodnocení projektů byli přítomní členové výběrové komise
seznámeni se způsobem a formou hodnocení žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy 
PRV č. 2. '

2. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ladislav Matúš, který tuto roli přijímá, 
zapisovatelem je určen zaměstnanec kanceláře MAS Mgr. Petr Hůla.
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3. Na začátku zasedání výběrové komise, provedl předsedající zasedání pan Mgr. Pavel 
Mička kontrolu střetu zájmu na základě vyplněných a podepsaných etických kodexů a 
dále vyzval přítomné členy k nahlášení případných dalších střetů zájmů. Provedenou 
kontrolou bylo zjištěno, že žádný ze členů výběrové komise není ve střetu zájmů.

4. Dále proběhlo samotné věcné hodnocení. Výběrová komise u každého z projektů 
ověřuje, zda má žadatel nárok na body, které si v žádosti o dotaci stanovil (kontrolují se 
doložené přílohy, informace uvedené v popisu projektu a komentářích k preferenčním 
kritériím). Komentáře k věcnému hodnocení jsou zaznamenány v záznamových listech a 
posléze budou zaměstnancem MAS přepsány do příslušných polí žádostí o dotaci. U 
projektu žadatele FULCOM, s.r.o a žadatelky Petry Makové byly v PK 4 Výše celkových 
způsobilých výdajů (CZV) ze kterých je stanovena dotace, odebrány body, kvůli 
špatnému zařazení do stanovené kategorie. V Žádosti o dotaci byly uvedeny CZV ze 
kterých je stanovena dotace 500 000 Kč, což odpovídá kategorii 500 000 -  999 999 Kč a 
15 uděleným bodům. Všechny hodnocené projekty splnily minimální bodovou hranici.

5. Na základě bodového hodnocení byly sestaveny za každou Fichi zvlášť níže uvedené 
seznamy projektů v pořadí podle počtů dosažených bodů (seznamy s pořadím projektů 
jsou součástí tohoto zápisu spolu s podpisy přítomných členů výběrové komise).

Ve Fichi 4 obdržely shodný počet bodů tyto projekty:

52 bodů:
• MATUŠ TRADE s. r. o. -  Pořízení vodorovné vyvrtávačky pro společnost 

MATUŠ TRADE s. r. o. (CZV -  4 200 000 Kč)
• Ing. Dagmar Krestová -  Pořízení nových technologií a dalších zařízení pro 

Dagmar Krestová - VÁGNER výroba nábytku (CZV -  4 690 000 Kč)

O pořadí projektů rozhoduje nižší výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých 
je stanovena dotace.

Projekt paní Ing. Dagmar Krestové -  Pořízení nových technologií a dalších zařízení pro 
Dagmar Krestová - VÁGNER výroba nábytku je zároveň hraničním projektem, tzn. 
projektem, který splnil minimální bodovou hranici, ale není možné jej z alokace Fiche 4 
podpořit v plné výši.

Ve Fichi 7 a Fichi 8 splnili žadatelé minimální bodovou hranici a zároveň došlo 
k nevyčerpání alokace u obou Fichi.

Rozhodování o nevyčerpané alokaci výzvy a podpoře hraničního projektu a ostatních 
nevybraných projektů je v kompetenci Rady MAS Lašsko.
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6. Hlasování o předvýběru projektů seřazených podle výše dosažených bodů - výběrová 
komise hlasuje zároveň o všech hodnocených projektech

Výběrová komise hlasuje o návrhu podpořit níže uvedené projekty.

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0

Návrh Výběrové komise MAS Lašsko bude dále předán Radě MAS Lašsko ke schválení 
výběru projektů určených k realizaci. Rada MAS bude rovněž rozhodovat o otázce 
nevyčerpané alokace Fichí 7 a 8 a podpoře hraničního projektu paní Ing. Dagmar 
Krestové z Fiche 4 a ostatních nevybraných projektů, které splnily minimální bodovou 
hranici.

Usnesení:
4/1/2018 Výběrová komise schválila Návrh projektů vybraných 

k realizaci (viz. seznam 
projektů v závěru tohoto 
dokumentu)

Ve Štramberku 18. 6. 2018

V dne

Zapsal: Mgr. Petr Hůla é ~ i k

Ověřovatel zápisu: Ladislav Matúš ' í X
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Pořadí
Název

žadatele
IČ

Místo 
realizace 
projektu 
(NUTS 5)

Název projektu Fiche
Požadovaná výše 

dotace (Kč)

Body
udělené

MAS

Doporučeno k 
podpoře

1.
VSF Novotný 

s.r.o.
27778592 Trojanovice

Modernizace technického 

zázemí firm y
F4 449550 77 ANO

2.

ASbud Česká

Republika,

s.r.o.

28659333
Frenštát pod 

Radhoštěm

Rozšíření servisních služeb 

společnosti ASbud Česká 

Republika, s.r.o.

F4 222750 62 ANO

3. ORLANTE s.r.o. 29391016 Kopřivnice

Pořízení nových technologií a 

užitkového vozidla pro 

společnost ORLANTE s. r. o.

F4 756000 58 ANO

4.
MATUŠ TRADE 

s.r.o.
26865157 Veřovice

Pořízení vodorovné 

vyvrtávačky pro společnost 

MATUŠ TRADE s. r. o.

F4 1890000 52 ANO

5.
Ing. Dagmar 

Krestová
49573926 Kopřivnice

Pořízení nových technologií a 

dalších zařízení pro Dagmar 

Krestová - VÁGNER výroba 

nábytku

F4 2110500 52
Hraniční

pro jekt*

6. FULLCOM s.r.o. 61975141 Nový Jičín

Pořízení HW, SW, 

zálohovacího zařízení a 

záložního zdroje energie pro 

společnost FULLCOM s.r.o.

F4 225000 48
nedostačující

alokace

7. Petra Maková 04707010 Trojanovice Nákup automobilu F4 225000 47
nedostačující

alokace

Celková výše požadované dotace -  F4 (Kč) Alokace F4 (Kč) Přečerpaná alokace F4 (Kč)**

5878800 5000000 878800

*  první nevybraný p ro jekt vdané Fichi, k te rý  není možné podpořit v plné výši a zároveň splňuje m in im ální stanovenou výši bodů. O podpoře hraničního 

pro jektu rozhoduje Rada MAS Lašsko.

* *  předpokládaná alokace Fiche byla přečerpána. Požadovaná výše dotace projektů přesahuje stanovenou alokaci, není možné v plné výši podpořit všechny 

pro jekty splňující m in im ální bodovou hranici.
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Pořadí
Název

žadatele
IČ

Místo 
realizace 
projektu 
(NUTS 5)

Název projektu Fiche
Požadovaná 
výše dotace 

(Kč)

Body
udělené

MAS

Doporučeno 
k podpoře

L
Jiří Rozsypal

iiĚ m liS Ě Ě S m tím

73191710

-
. . ■

Příbor
Traktor s lesní nástavbou 

pro obhospodařování 
Lašských lesů

F7 749999 59 ANO

Celková výše požadované dotace -  F7 (Kč) Alokace F7 (Kč) Nevyčerpaná alokace F7 (Kč)*

749999 1644000 894001

*  předpokládaná alokace Fiche nebyla vyčerpána (požadavek o dotaci je  nižší než alokace)

Pořadí
Název

žadatele
IČ

Místo 
realizace 
projektu 
(NUTS 5)

Název projektu Fiche
Požadovaná 
výše dotace 

(Kč)

Body
udělené

MAS

Doporučeno 
k podpoře

1. Milan Petr 03807401 Trojanovice Péče o trvalé travní porosty F8 202500 45 ANO

Celková výše požadované dotace -  F8 (Kč) Alokace F8 (Kč) Nevyčerpaná alokace F8 (Kč)*

202500 1500000 1297500

* předpokládaná alokace Fiche nebyla vyčerpána (požadavek o dotaci je  nižší než alokace)
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Ve Štramberku dne 18. 6. 2018

Jména a podpisy přítomných členů výběrové komise:
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