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Zápis ze 44. zasedání výkonné rady (VR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 30. května 2022, od 8:00, Kancelář MAS 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 pro PRV, sestavení přehledu hodnocených 

projektů 

6. Diskuse  

7. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy a místopředsedy výkonné rady řídí zasedání výkonné rady 
manažerka MAS, Ing. Zuzana Pavlisková.  
Ing. Zuzana Pavlisková:  

• Přivítala přítomné a konstatovala, že VR je usnášeníschopná – z celkového počtu 

9 členů VR je přítomno 5 členů a zároveň jsou přítomní členové, kteří nezastupují 

veřejný sektor s počtem hlasů alespoň 50 % z přítomných členů (1 veřejný sektor, 

4 soukromý sektor). Všichni přítomní členové podepsali prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů, žádný z přítomných členů se necítí být ve střetu zájmů, proto se 

všichni přítomní členové zapojí do výběru projektů a hlasování ve všech fichích. 

• Konstatovala, že v souladu s jednacím řádem výkonné rady byla pozvánka na 

dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (20.5.2022). 

• Upozornila na skutečnost, že zasedání VR nejsou přístupná veřejnosti. 

 

2. Schválení programu zasedání  

Manažerka MAS přednesla program zasedání a vyzvala k případným návrhům na doplnění 
nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování 
o schválení navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Ing. Zuzana Pavlisková navrhla zapisovatelku Ing. Radanu Malouškovou. Nikdo z přítomných 
členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto manažerka nechala hlasovat o schválení navržené 
zapisovatelky:  

Hlasování Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání 

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o kontrole plnění usnesení z rozhodování per rollam:  

• Ve dnech 31.1. – 3.2.2022 schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) 

výzvu č. 5 z PRV, včetně všech jejich příloh – výzva vyhlášena a již uzavřena. 

• Ve dnech 21.2. – 23.2.2022 schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) 

termín, místo zasedání a program valné hromady spolku MAS Frýdlantsko – 

Beskydy z.s. – valná hromada se již uskutečnila dne 28.3.2022. 

• Ve dnech 21.2. – 23.2.2022 schválila výkonná rada mimo zasedání (per rollam) 

členství v MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Lhotka (IČ: 64122000) s okamžitou účinností.  

• Ve dnech 21.2. – 23.2.2022 výkonná rada vzala na vědomí mimo zasedání (per 

rollam) ukončení členství společnosti Sport club, s.r.o. a panu Liborovi Krestovi.  
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• Dne 28.03.2022 se uskutečnilo 43. zasedání výkonné rady, kde byl zvolen 

předseda výkonné rady – obec Čeladná zastoupena panem Pavlom Lukšou a 

místopředseda výkonné rady – Město Frýdlant nad Ostravicí zastoupené Mgr. 

Davidem Pavliskou.  

Usnesení 44. VR 2022-1 

Výkonná rada bere na vědomí zápis z minulého 43. zasedání VR spolku a rozhodnutí mimo 

zasedání ve dnech 31.1.- 3.2. a 21.2.- 23.2.2022. 

 

5. Výběr projektů k realizaci z výzvy č. 5 pro PRV, sestavení přehledu hodnocených 

projektů  

Ing. Radana Maloušková informovala členy výkonné rady o zaregistrovaných projektech  

5. výzvy PRV a stručně zrekapitulovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z PRV. 

Celkem bylo přes Portál farmář podáno 31 žádostí, z toho se u 2 žádostí o dotaci vzdal žadatel 

čestným prohlášením administrace. Celkem bylo tedy předáno k administrativní kontrole 29 

žádostí. Všechny žádosti splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a k věcnému 

hodnocení bylo předáno všech 29 žádostí.  

Členové VR byli seznámeni s průběhem zasedání výběrové rady a s výsledkem věcného 

hodnocení (viz příloha 1 pozvánky). Žádostí o dotaci v seznamu jsou seřazeny sestupně podle 

počtu získaných bodů. V případě shodného počtu bodů byl upřednostněn projekt prvožadatele, 

dále pak projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, která 

je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci) a poté projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, 

která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci. 

Výkonná rada prověřila alokaci jednotlivých fichí a zjistila, že u fiche 21 je alokace 

nedostatečná a je tak možné plně podpořit pouze první 4 projekty (v celkové výši požadované 

dotace 657 420,- Kč), stejně tak u fiche 29 je alokace nedostatečná a je tak možné plně 

podpořit pouze prvních 19 projektů (v celkové výši požadované dotace 4 723 045,- Kč). Více 

viz tabulka níže. 

Číslo 

fiche 

Alokace na fichi 

(Kč) 

Požadována 

alokace 

projektů po 

věcném 

hodnocení 

(Kč) 

Výše alokace 

v podpořených 

projektech (Kč) 

Zůstatek 

alokace fiche 

(Kč) 

21    772 409,00 1 030 620,00 657 420,00  114 989,00  

29 5 000 000,00 5 475 189,00  4 723 045,00  276 955,00  

Souhrn 

za fiche 
5 772 409,00 6 505 809,00 5 380 465,00  391 944,00 

 

Manažerka MAS vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a 

nechala hlasovat o navrženém usnesení: 
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Usnesení 44. VR 2022-1 

Výkonná rada schvaluje projekty 1-4 ve fichi č. 21 a projekty 1-19 ve fichi č. 29 k financování.  

 

 

 

Dále pak proběhla diskuse členů nad výši nedočerpané alokace s ohledem na postupy 

stanovené v dokumentu Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

Pokud u některé fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou 

částku ze všech takovýchto fichí sloučit do jedné částky. Takto vyčíslený zbytek alokace se 

převede do fichí dle stanovených priorit. Nejvyšší prioritu bude mít fiche č. 29 Základní služby 

a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Budou-li v této fichi po přesunu podpořeny v plné 

výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude zbývající alokace 

přesunuta do fiche č. 21 Investice do zemědělských podniků. 

Výkonná rada se rozhodla částku zbylé alokace z jednotlivých fichí, tzn. 114 989,- Kč z fiche 

č. 21 a 391 944,- Kč z fiche č. 29, sloučit do jedné částky, tzn. celkem 391 944,- Kč. Tento 

vyčíslený zbytek převést do fiche č. 29, která má nejvyšší prioritu. Díky navýšení alokace ve 

fichi č. 29. je možné nyní plně podpořit další projekt v pořadí, který splňuje minimální 

stanovenou výši bodů. Tímto projektem je projekt žadatele Obec Baška, s přiděleným reg. 

číslem 2022-008-005-029-121, názvem Pořízení židlí do kulturního domu, PC pro knihovnu a 

nůžkového stanu v obci Baška, ve výši požadované dotace 345 600,- Kč. Po podpoře tohoto 

projektu v dané fichi zůstane zbytek alokace ve výši 46 344,- Kč. S ohledem na výši 

požadované dotace dalšího projektu v pořadí již nelze plně podpořit další projekt. 

Manažerka MAS vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a 

nechala hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 44. VR 2022-2 

Výkonná rada schvaluje přesunutí zbylé alokace výzvy ve výši 391 944,- Kč do fiche č. 29, 

která má nejvyšší prioritu, a v této fichi plně podpořit k financování další projekt v pořadí, který 

splňuje minimální stanovenou výši bodů. Tímto projektem je projekt žadatele Obec Baška, s 

přiděleným reg. číslem 2022-008-005-029-121, názvem Pořízení židlí do kulturního domu, PC 

pro knihovnu a nůžkového stanu v obci Baška, ve výši požadované dotace 345 600,- Kč. 

 

 

 

 

Opět následovala diskuze členů nad výši nedočerpané alokace s ohledem na postupy 

stanovené v dokumentu Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Po přesunech alokace v rámci výzvy je u každé fiche identifikován hraniční projekt fiche.  

Hraniční projekt fiche je první nevybraný projekt v dané fichi, který zároveň splňuje minimální 

stanovenou výši bodů. 

Ve fichi č. 21 byl jako hraniční projekt fiche identifikován projekt žadatele Petra Ulčáka, s 

přiděleným reg. číslem 2022-008-005-021-096, názvem Modernizace farmy Kunčice p.O., ve 

výši požadované dotace 163 200,- Kč. Ve fichi č. 29 byl jako hraniční projekt fiche identifikován 

projekt žadatele Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., s přiděleným reg. číslem 2022-008-005-

029-127, názvem Pořízení dataprojektoru, projekčního plátna a nůžkového stanu, ve výši 

požadované dotace 46 400,- Kč. 

Zbytková alokace výzvy činí nyní 46 344,- Kč. Žádný jiný zbytek volné alokace ve finančním 

plánu SCLLD již není, proto již tento zbytek není o co navyšovat. Z důvodu nedostatečné 

alokace tak nelze plně podpořit žádný z hraničních projektů fiche. 

Opět následovala diskuze členů nad výši nedočerpané alokace s ohledem na postupy 

stanovené v dokumentu Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení 

transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  

V případě, že částka zbývající k podpoře hraničních projektů nebude dostačující na podporu 

žádného hraničního projektu v plné výši, nemůže být žádný hraniční projekt fiche podpořen a 

MAS využije finance zbývající z celkové alokace k podpoře hraničního projektu výzvy. 

MAS vybere mezi hraničními projekty fiche jeden „hraniční projekt výzvy“ následovně: 

a) bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele (tzn. projekt, jehož žadatel dosud 

nebyl vybrán v programovém období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Frýdlantsko – 

Beskydy v rámci programového rámce IROP, OPZ a PRV ). Pokud toto nerozhodne, pak 

b) bude podpořen projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci). Pokud toto nerozhodne, pak 

c) bude podpořen projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na straně C2 

žádosti o dotaci. 

Výkonná rada identifikovala mezi hraničními projekty fiche jeden „hraniční projekt výzvy“. 

Hraničním projektem výzvy je projekt žadatele Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., s 

přiděleným reg. číslem 2022-008-005-029-127, názvem Pořízení dataprojektoru, projekčního 

plátna a nůžkového stanu, ve výši požadované dotace 46 400,- Kč. 

K podpoře daného projektu v plné výši chybí 56,- Kč.  

Členové výkonné rady se dohodli, že dále bude postupováno v souladu s dokumentem Způsob 

výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v Programu rozvoje 

venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. Tzn:  

MAS osloví žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že pro podporu jeho projektu má možnost 

snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby požadovaná 

dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace, tzn. snížit výdaje, ze kterých 

je stanovena dotace, na částku 57 930,- Kč. Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS 

provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k 

finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF. Nebude-li žadatel se snížením souhlasit (= 

dobrovolné odstoupení od realizace projektu), nabídne MAS sníženou podporu dalšímu 
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kandidátovi na hraniční projekt výzvy v pořadí, kterým je projekt žadatele Petra Ulčáka, s 

přiděleným reg. číslem 2022-008-005-021-096, názvem Modernizace farmy Kunčice p.O.  

Pokud žádný z těchto žadatelů nebude souhlasit s nižší mírou podpory, nebude zbývající 

alokace (46 344,- Kč) v této výzvě využita.  

Manažerka MAS vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a 

nechala hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 44. VR 2022-3 

Výkonná rada schvaluje podpořit k financování hraniční projekt výzvy. Jako hraniční projekt 

výzvy na prvním místě výkonná rada schvaluje projekt žadatele Aeroklub Frýdlant nad 

Ostravicí, z.s., s přiděleným reg. číslem 2022-008-005-029-127, a názvem Pořízení 

dataprojektoru, projekčního plátna a nůžkového stanu, a zároveň pověřuje kancelář MAS 

k oslovení daného žadatele s požadavkem na snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

na částku 57 930,- Kč. V případě, že tento žadatel nebude se snížením výdajů souhlasit, 

výkonná rada schvaluje jako dalšího kandidáta na hraniční projekt výzvy projekt žadatele Petra 

Ulčáka, s přiděleným reg. číslem 2022-008-005-021-096, názvem Modernizace farmy Kunčice 

p.O., a zároveň pověřuje kancelář MAS k oslovení daného žadatele s požadavkem na snížení 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na částku 77 240,- Kč.  

 

 

 

Manažerka MAS vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a 

nechala hlasovat o navrženém usnesení: 

Usnesení 44. VR 2022-4 

Výkonná rada pověřuje kancelář MAS k sestavení finálního Seznamu vybraných a 

nevybraných žádostí, a to po oslovení žadatelů a na základě písemného vyjádření 

žadatele/žadatelů se snížením výdajů, ze kterých je stanovena dotace, takovým způsobem, 

aby požadovaná dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. O výsledku 

bude informovat členy výkonné rady, který tuto informaci vezme na vědomí na svém příštím 

jednání. 

 

 

 

 

Výkonná rada vyhotovila Zápis z jednání-Seznam vybraných a nevybraných žádostí 5. výzvy 

PRV a rozhodla o doporučení nebo nedoporučení jednotlivých projektů k financování.  

 

6. Diskuze  

Manažerka MAS vyzvala přítomné k závěrečné diskusi. 

 

Hlasování Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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7. Závěr  

Manažerka MAS poděkovala za aktivní účast a konstruktivní jednání a ukončila 44. zasedání 

výkonné rady. 

 

Přílohy zápisu 

1. Prezenční listina   

2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

3. Zápis z jednání - Seznam vybraných a nevybraných žádostí 5. výzvy PRV 

 
 
V Čeladné 30.5.2022 

 
 

Ing. Zuzana Pavlisková ………………………………………………... 

Manažerka MAS   

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

 

Zapisovatelka: 

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

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s 


