
 

 

 

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  
VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ (dále jen „Komise“) 

 
I. Identifikace výzvy 

 

Název MAS: Zubří země, o.p.s. 

SCLLD: 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří 
země pro období 2014 - 2020 

Registrační číslo SCLLD: CLLD_15_01_046 

Označení výzvy: Výzva MAS č. 6 Zubří země - PRV 

Číslo a název Fiche: Fiche 10 - Opravy a budování sítě polních cest 

Alokace fiche v rámci výzvy v Kč: 5 000 000 Kč 

 

II. Datum a místo jednání 

Datum jednání: 15.09.2020 

Čas zahájení jednání: 10:00 hodin 

Místo konání: Kancelář MAS Zubří země, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

III. Složení komise 
 

Předseda Komise s hlasovacím právem: Libor Pokorný (Mikroregion Bystřicko) 

Člen Komise s hlasovacím právem: Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.) 

Člen Komise s hlasovacím právem: Zdeněk Vraspír (ZO ČSV, o.s. Jimramov)  

Člen Komise s hlasovacím právem: Vladimír Dobiáš 

Člen Komise s hlasovacím právem: Ing. Andrea Kramárová 

Člen Komise s hlasovacím právem:  Marie Šiborová 

Náhradní člen Komise s hlasovacím 
právem: 

Mgr. Martin Svoboda 

 



 

 

 

IV. Projednávané Žádosti o dotaci dle výsledného počtu bodů 
 

Pořa-
dové 
číslo 

Číslo předtisku Žádosti 
o dotaci  

Místo realizace 
projektu (obec - 

NUTS 5) 
Název projektu 

Počet 
bodů 

přiřazený 
žadatelem 

Výsledný 
počet 
bodů 

Hlasování o 
výsledku 

projednávání 
ŽoD  

Výsledek 
jednání o ŽoD 

Výše podpory 
doporučena 

Komisí 

1 2020-060-006-010-061 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

Polní cesta k Domanínskému 
rybníku 

85 85 PRO Doporučena 3 200 000 

2 2020-060-006-010-087 Strážek 
Městys Strážek, místní část Meziboří 

stavební úpravy účelové 
komunikace 

80 80 PRO Doporučena 1 800 000 

 
 
 
 
 



 

 

 

V. Průběh jednání Komise 
 

Celkový komentář k jednání Komise  

Komise byla seznámena s výstupy hodnotitelské komise a konstatovala, že obě výše uvedené žádosti 
o dotaci splnily podmínky věcného hodnocení, tj. dosáhly potřebného počtu bodů. 
 
Dále byli členové Komise seznámeni s Interními postupy MAS pro Program rozvoje venkova a Jednacím 
řádem Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s. a postupovali podle nich.  
 
V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jedné Fiche rozhoduje obodování 
jednotlivých hodnotících kritérií, které mají ve výzvě různé preference. Preference jednotlivých kritérií 
je zohledněná řazením kritérií sestupně v dané Fichi a určují, které kritérium má pro MAS větší důležitost 
než ostatní hodnotící kritéria.  
V případě, že budou mít dva či více projektů stejný počet bodů, bude upřednostněn projekt, který má u 
preferovaného hodnotícího kritéria větší počet bodů. 
V případě, že více projektů bude obodováno ve všech kritériích naprosto shodně, bude upřednostněn 
projekt s nižší požadovanou částkou dotace, pokud i v tomto údaji bude shoda, bude upřednostněn 
projekt realizovaný v obci s nižším počtem obyvatel k prvnímu dni aktuálního/nebo předchozího roku, v 
obci, ve které je místo realizace projektu, dle dostupnosti aktualizovaných statistik. 
 
Komise seřadila Žádosti o dotaci do pořadí dle výše uvedených parametrů a rozhodla o předání 
seznam projektů k další administraci Programovému výboru MAS. 
 
Záznam z jednání Výběrové komise byl schválen všemi přítomnými členy Komise. 

 

Neveřejné přílohy zápisu:  
Prezenční listiny vč. složení orgánu 
Etický kodex členů jednání Komise 
Potvrzení o převzetí projektů k hodnocení – hodnotitelské komise 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 15.09.2020 
 

ČLENOVÉ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZUBŘÍ ZEMĚ PODPIS: 

Předseda Komise: Libor Pokorný (Mikroregion Bystřicko)  

Člen Komise: Ing. Ivo Doležal (Interski CZ s.r.o.)  

Člen Komise: Zdeněk Vraspír (ZO ČSV, o.s. Jimramov)   

Člen Komise: Vladimír Dobiáš  

Člen Komise: Ing. Andrea Kramárová  

Člen Komise: Marie Šiborová  

Náhradní člen 
Komise: 

Mgr. Martin Svoboda  

 


