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Zápis z 16. zasedání výběrové rady (VyR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 13. října 2021, od 09:00, Kancelář MAS Frýdlantsko-

Beskydy z.s., Čeladná 712 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Volba předsedy výběrové rady 

5. Volba místopředsedy výběrové rady 

6. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 13 z Integrovaného regionálního 

operačního programu  

7. Diskuse  

8. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Zuzana Pavlisková přivítala přítomné a konstatovala, že výběrová rada je usnášeníschopná – 
z celkového počtu 11 členů výběrové rady je přítomno 6 členů, což je nadpoloviční většina 
jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují 
veřejný sektor s počtem hlasů více než 50 % z přítomných členů (2 veřejný sektor, 4 soukromý 
sektor). V souladu s jednacím řádem výběrové rady byla pozvánka na dnešní zasedání 
zaslána minimálně 7 dní předem (6. 10. 2021). Zasedání výběrové rady nejsou přístupná 
veřejnosti.  

2. Schválení programu zasedání  

Zuzana Pavlisková přednesla program zasedání výběrové rady a vyzvala přítomné členy k 
případným návrhům na doplnění nebo na změnu programu a nechala hlasovat o schválení 
navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Členové výběrové rady navrhli zapisovatelku Ing. Radanu Malouškovou a nechali hlasovat o 
schválení navržené zapisovatelky:  

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

4. Volba předsedy výběrové rady 

Členové výběrové rady navrhli jako svého předsedu Miroslava Herota a nechali hlasovat o 

jeho zvolení. 

Usnesení 16. VyR 2021-1 

Výběrová rada volí z řad svých členů předsedu Miroslava Herota.  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

5. Volba místopředsedy výběrové rady 

  
Členové výběrové rady navrhli jako svého místopředsedu Mgr. Michaelu Šebelovou a nechali 

hlasovat o jejím zvolení. 

Usnesení 16. VyR 2021-2 

Výběrová rada volí z řad svých členů místopředsedkyni Mgr. Michaelu Šebelovou 

 
 

 

 

 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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6. Věcné hodnocení projektů výzvy č. 13 z Integrovaného regionálního operačního 

programu  

 

Před zahájením věcného hodnocení proběhlo šetření ke střetu zájmů. Všichni přítomní 
členové výběrové rady potvrdili, že nejsou ve střetu zájmů vůči hodnoceným projektům a 
podepsali jednotlivě etické kodexy. 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovaným 

projektům 13. výzvy IROP: 

 

 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ 

Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260 

 

 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe 

 
a stručně zrekapitulovali způsob hodnocení a výběr projektů MAS z IROP. Členové výběrové 
rady byli proškoleni před samotným zasedáním. Dále byli členové výběrové rady seznámeni s 
výsledkem hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu kanceláří MAS Frýdlantsko 
– Beskydy z. s. Předložené žádosti o podporu splnily podmínky přijatelnosti a formálních 
náležitostí a postoupily tak do věcného hodnocení. 

Proběhla diskuse členů nad projekty a následně výběrová rada dle předložených podkladů k 
hodnocení zhodnotila zaregistrované projektové žádosti a vypracovala kontrolní listy s 
výsledkem získaného bodového hodnocení (příloha č. 3 a 4 zápisu). Na základě tohoto 
bodového hodnocení byl vytvořen návrh pro výběr projektů do přehledu hodnocení přijatých 
projektů. Tento návrh bude předán výkonné radě MAS (příloha č. 5 zápisu).   

Usnesení: 16. VyR 2021-3 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 13. výzvy MAS Frýdlantsko-
Beskydy – IROP – Infrastruktura základních škol - 552/06_16_075/CLLD_16_01_054 a 
doporučuje projekty: 

 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ 

Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260 

 

 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe 

výkonné radě k výběru. 
 

 

 

 

7. Diskuze 

Miroslav Herot vyzval přítomné k závěrečné diskusi. 

 

8. Závěr  

Miroslav Herot poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 16. zasedání výběrové rady.  

 

Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Etické kodexy 

3. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734 Venkovní učebna pro environmentální 

výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T.G. Masaryka 1260 

4. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016767 Poznávám přírodu – poznávám svět i sebe 

5. Přehled hodnocených projektů 13. výzvy IROP 

 
 V Čeladné 13. 10. 2021 

 

 

 

Miroslav Herot ………………………………………………... 

Předseda výběrové rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

Ing. Radana Maloušková ………………………………………………. 

Zapisovatelka 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


