Zápis
z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova
konaného dne 10.10.2012 od 9.00 h
v kanceláři MAS ve Valu
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:

1) Výběr projektů z výzvy č. 9/2012

Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Průběh jednání:
1) Předsedkyně Výběrové komise zahájila jednání v 9:00 hodin. Na úvod přivítala
všechny přítomné a společně se členy komise zhodnotila průběh hodnocení
projektů v rámci vyhlášené výzvy č. 9/2012, ve které bylo předloženo celkem 28
žádostí o dotaci (5 do F4 Infrastruktura, 21 do F5 Občanská vybavenost, 2 do F7
Kulturní dědictví, do F8 Vzdělávání nebyl předložen ani jeden projektový záměr).
Hodnocení projektu probíhalo v souladu s interní směrnicí Hodnocení a výběr
projektů, která byla schválena Valnou hromadou MAS dne 27.3. 2012 v Kounově.
2) Hodnocení projektů probíhalo standardně, to znamená, že každý projekt, který
prošel kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, byl hodnocen
interním (členové VK MAS POHODA venkova + jmenovaní interní hodnotitelé) a
externím hodnotitelem (hodnotitelé z území mimo MAS POHODA venkova, které
zajistila MAS ORLICKO). U 24-ti projektů se bodový rozdíl mezi oběma
hodnoceními vešel do stanovené tolerance 20%, čtyři projekty musely být
hodnoceny v rámci třetího hodnocení.
3) Po odevzdání hodnocení projektů bylo u 5 žadatelů (obec Ohnišov; obec
Sedloňov;

Klub

malého

a

sálového

fotbalu

F.C.

Santus

Dobruška;

Sbor

dobrovolných hasičů Chábory; Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad
Kněžnou) jedním z hodnotitelů uděleno 0 bodů za preferenční kritérium Vhodnost
projektu pro podporu. Proto v souladu s článkem 3, bodem 2 interní směrnice
Hodnocení

a

výběr

projektů

musela

Výběrová

komise

rozhodnout,

zda

předloženým projektům bylo 0 bodů za toto kritérium uděleno oprávněně či
nikoliv.

Všech

pět

projektových

žádostí

bylo

členům

komise

zasláno

s dostatečným předstihem, aby mohly objektivně posoudit vhodnost pro podporu.
Číslo projektu:

09/2012/09

Žadatel:

Obec Ohnišov

Název projektu:

Základní škola Ohnišov – oprava hygienických zařízení

Zdůvodnění hodnotitele: Projekt nedoporučuji k podpoře: Požadovaná dotace je
neadekvátní počtu uživatelů (24 žáků + 3 učitelky, tj. 24 tis. na osobu), protože jiné
využití prostor žadatel neuvádí. Dotace 75% na tak úzký kolektiv, který bude výsledek

projektu užívat, je plýtvání prostředky MAS. Přiměřená dotace by měla být do 20%
rozpočtu. Položkový rozpočet neobsahuje rozpis části ústředního topení.
Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu
vyjádřili. Bylo konstatováno, že projekt je sice bodově slabý, ovšem zdůvodnění
nevhodnosti pro podporu není takové, aby byl projekt vyřazen z hodnocení.
Hlasování: Žádost o dotaci č. 09/2012/09 předložená obcí Ohnišov s názvem Základní
škola Ohnišov – oprava hygienických zařízení bude v souladu s článkem 3, bodem 2
interní směrnice Hodnocení a výběr projektů připuštěna k hodnocení, neboť dle názoru
Výběrové komise získala neoprávněně od jednoho hodnotitele 0 bodů za preferenční
kritérium Vhodnost projektu pro podporu. U hodnocení, v rámci kterého získala žádost 0
bodů za PK Vhodnost pro podporu, bude bodové hodnocení za toto kritérium opraveno na
1 bod, tzn., že žadatel od tohoto hodnotitele získá v součtu 10 bodů. (5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel)
Číslo projektu:

09/2012/13

Žadatel:

Obec Sedloňov

Název projektu:

Na sníh v Sedloňově lépe

Zdůvodnění hodnotitele: Nedoporučuji k podpoře: žadatel dostal body pouze za
kritéria, která mají doplnit hlavní účel (body 1-6)!. Nepřiměřený rozpočet – viz příloha.
Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu
vyjádřili. Bylo konstatováno, že projekt je sice bodově slabý, neboť získal dost bodů
pouze za statická kritéria, ovšem zdůvodnění nevhodnosti pro podporu není takové, aby
byl projekt vyřazen z hodnocení.
Hlasování: Žádost o dotaci č. 09/2012/13 předložená obcí Sedloňov s názvem Na sníh
v Sedloňově lépe bude v souladu s článkem 3, bodem 2 interní směrnice Hodnocení a
výběr projektů připuštěna k hodnocení, neboť dle názoru Výběrové komise získala
neoprávněně od jednoho hodnotitele 0 bodů za preferenční kritérium Vhodnost projektu
pro podporu. U hodnocení, v rámci kterého získala žádost 0 bodů za PK Vhodnost pro
podporu, bude bodové hodnocení za toto kritérium opraveno na 1 bod, tzn., že žadatel
od tohoto hodnotitele získá v součtu 16 bodů. (4 pro, 0 proti, 0 se zdržel, Ing. Petr
Zahradník nehlasoval, neboť má k projektu úzké vazby)
Číslo projektu:

09/2012/21

Žadatel:

Klub malého a sálového fotbalu F.C. Santus Dobruška

Název projektu:

Mobilní stan

Zdůvodnění hodnotitele: Projekt není vhodný pro podporu:
- nedostatečné využití stanu 1x ročně na turnaj a pouze blíže nespecifikované další
využití – pochybné
- ačkoliv v b. 4 je odkaz na přílohu, není jasné, kolik členů klub má (žadatel uvádí mnoho
lidí do 30 let). Přesto byl udělen bod za kritérium dopadu na mladé lidi do 30 let, ale

chybí počty členské základny pro objektivní zhodnocení využitelnosti tak velkého stanu
(kromě 1x ročně)
- klub nedeklaruje jiné společenské či kulturní využití, dle stanov je zaměření sportovní
- malá variabilnost tak velkého stanu
- uskladnění?
- Projekt by mohl být vhodný, pokud by byl stan využíván pro další partnery jako např.
jiné sportovní kluby, které také pořádají akce na stadionu v Dobrušce
- Vzhledem k ostatním projektům – jejich potřebnosti a využitelnosti – je tento projekt
slabý.
Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu
vyjádřili. Bylo konstatováno, že v projektu sice není úplně detailně uvedeno, pro jaké
další akce bude mobilní stan využíván, ovšem je zcela zřejmé, že pokud by si žadatel
pořídil takovéto vybavení, tak to nebude využíváno pouze na jedinou akci v roce. Proto
zdůvodnění nevhodnosti pro podporu není takové, aby byl projekt vyřazen z hodnocení.
Hlasování: Žádost o dotaci č. 09/2012/21 předložená Klubem malého a sálového fotbalu
F.C. Santus Dobruška s názvem Mobilní stan bude v souladu s článkem 3, bodem 2
interní směrnice Hodnocení a výběr projektů připuštěna k hodnocení, neboť dle názoru
Výběrové komise získala neoprávněně od jednoho hodnotitele 0 bodů za preferenční
kritérium Vhodnost projektu pro podporu. U hodnocení, v rámci kterého získala žádost 0
bodů za PK Vhodnost pro podporu, bude bodové hodnocení za toto kritérium opraveno na
1 bod, tzn., že žadatel od tohoto hodnotitele získá v součtu 20 bodů. (5 pro, 0 proti, 0 se
zdržel)
Číslo projektu:

09/2012/22

Žadatel:

Sbor dobrovolných hasičů Chábory

Název projektu:

Zázemí pro akce za nepříznivého počasí a sečení veřejných
ploch v osadě Chábory a areálu zdraví

Zdůvodnění hodnotitele: Žadatel uvádí ve výsledcích projektu a ve fotodokumentaci,
že s pořízenou sekačkou bude udržovat veřejně travnaté plochy (žadatel nemá žádné
pozemky ze zmiňovaných). Chybí smlouva, příp. jiný dokument, na základě kterého tuto
sekačku potřebuje většina, resp. všechny ze zmiňovaných pozemků patří někomu jinému
(partnerská smlouva, smlouva o nájmu atd.).
Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu
vyjádřili. Bylo konstatováno, že žadatel podle aktuálního znění Pravidel nemusí
prokazovat, na jakých pozemcích bude mobilní vybavení využíváno. Navíc je známo, že
členové SDH Chábory skutečně tuto práci provádějí. Zdůvodnění nevhodnosti pro
podporu není tedy takové, aby byl projekt vyřazen z hodnocení.
Hlasování: Žádost o dotaci č. 09/2012/22 předložená Sborem dobrovolných hasičů
Chábory s názvem Zázemí pro akce za nepříznivého počasí a sečení veřejných ploch
v osadě Chábory a areálu zdraví bude v souladu s článkem 3, bodem 2 interní směrnice
Hodnocení a výběr projektů připuštěna k hodnocení, neboť dle názoru Výběrové komise

získala neoprávněně od jednoho hodnotitele 0 bodů za preferenční kritérium Vhodnost
projektu pro podporu. U hodnocení, v rámci kterého získala žádost 0 bodů za PK
Vhodnost pro podporu, bude bodové hodnocení za toto kritérium opraveno na 1 bod,
tzn., že žadatel od tohoto hodnotitele získá v součtu 19 bodů. (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Číslo projektu:

09/2012/27

Žadatel:

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Název projektu:

I škola může být zábava

Zdůvodnění hodnotitele: V důležitých parametrech projektu nejde přidělit žádné body.
Není tedy v souladu se strategií MAS.
Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu
vyjádřili. Bylo konstatováno, že projekt je sice bodově slabý, ovšem zdůvodnění
nevhodnosti pro podporu není takové, aby byl projekt vyřazen z hodnocení.
Hlasování: Žádost o dotaci č. 09/2012/27 předložená Základní školou, Opočno, okres
Rychnov nad Kněžnou s názvem I škola může být zábava bude v souladu s článkem 3,
bodem 2 interní směrnice Hodnocení a výběr projektů připuštěna k hodnocení, neboť dle
názoru Výběrové komise získala neoprávněně od jednoho hodnotitele 0 bodů za
preferenční kritérium Vhodnost projektu pro podporu. U hodnocení, v rámci kterého
získala žádost 0 bodů za PK Vhodnost pro podporu, bude bodové hodnocení za toto
kritérium opraveno na 1 bod, tzn., že žadatel od tohoto hodnotitele získá v součtu 10
bodů. (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
4) Poté byly představeny tabulky s jednotlivými bodovými hodnoceními a členové VK
byli seznámeni s výsledným bodovým ohodnocením předložených žádostí. V rámci
této výzvy stanovila MAS alokace na jednotlivé fiche (F4=1,5 mil. Kč, F5=2,2 mil.
Kč, F7=300 tis. Kč, F8=100 tis. Kč) a podle výsledných bodových hodnot v rámci
každé fiche Výběrová komise sestupně seřadila žádosti podle počtu získaných
bodů a to takto:

F4 Infrastruktura
Poř.

Žadatel

Projekt

H1

H2

H3

Body

1.

Obec Dobřany

Nákup techniky na údržbu veřejného prostranství v
Dobřanech

22

20

NP

21

2.

Obec Sedloňov

Na sníh v Sedloňově lépe

18

24

16

17

3.

Obec Olešnice v Orlických
horách

Technika na údržbu veřejných prostranství

14

17

NP

15,5

4.

Městys Nový Hrádek

Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé

14

14

NP

14

5.

Město Nové Město nad
Metují

Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový
monitorovací systém

13

14

NP

13,5

F5 Občanská vybavenost
Poř.

Žadatel

Projekt

H1

H2

H3

Body

1.

FBC Dobré

Chceme bezpečnější florbal

32

28

NP

30

2.

Sbor Církve bratrské v
Bystrém

Vybavení přípravny a výdejny jídla mateřské školky v
Bystrém

29

28

NP

28,5

3.

Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách

Gastrovybavení nejen pro krizové situace

27

27

NP

27

4.

Obec Podbřezí

Aktivním sportem proti nudě, drogám a kriminalitě

25

27

NP

26

5.

Tělocvičná jednota SOKOL
Nový Hrádek

Stavební úpravy sokolovny Nový Hrádek, č. p. 289,
poz. p. č. 325 - Oprava vstupního schodiště

26

26

NP

26

6.

Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - Sbor dobrovolných
hasičů Dobruška-Doly

Spolková činnost pro všechny generace

25

25

NP

25

7.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
POHOŘÍ

Podpora sportu a rozvíjení všestrannosti „naší
budoucnosti"

25

25

NP

25

8.

Obec Česká Čermná

Dětský svět podle nás

25

25

NP

25

9.

SKI Olešnice v O.h.

Nákup ochranných sítí a časoměrného zařízení

18

25

23

24

10.

Tělocvičná jednota Sokol
Dobřany

Výměna oken na budově sokolovny v Dobřanech

24

23

NP

23,5

11.

Město Opočno

Náměstí opět místem setkávání

22

22

NP

22

12.

Sbor dobrovolných hasičů
Chábory

Zázemí pro akce za nepříznivého počasí a sečení
veřejných ploch v osadě Chábory a areálu zdraví

19

23

NP

21

13.

Klub malého a sálového
fotbalu F.C. Santus Dobruška

Mobilní stan

21

20

NP

20,5

14.

Sbor dobrovolných hasičů
Kounov

Modernizace hasičské zbrojnice 1. etapa

19

30

22

20,5

15.

Mateřská škola Pohoří

Modernizace školní jídelny

20

20

NP

20

16.

Obec Pohoří

Revitalizace kulturního areálu v Pohoří II. etapa –
výstavba nového oplocení

19

26

18

18,5

17.

Sbor dobrovolných hasičů v
Domašíně u Dobrušky

Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a společenské
akce

16

19

NP

17,5

18.

Základní škola Nové Město
nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod

Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své
zahradě....

18

16

NP

17

19.

Myslivecké sdružení

Moderní střelnice v přírodě

15

16

NP

15,5

20.

Základní škola, Opočno, okres
Rychnov nad Kněžnou

I škola může být zábava

10

14

NP

12

21.

Obec Ohnišov

Základní škola Ohnišov - oprava hygienických zařízení

10

11

NP

10,5

Pozn.: V případě shodného počtu bodů byla rozhodující nižší částka požadované dotace
(upřednostněna byla ta žádost, která požadovala nižší částku dotace), jak je uvedeno v příslušné
fichi.

F7 Kulturní dědictví
Poř.

Žadatel

Projekt

H1

H2

H3

Body

1.

Město Dobruška

Vybavení expozice lapidária

26

27

NP

26,5

2.

OBEC KOUNOV

Nová tvář zvoniček s prostranstvím v Nedvězí a Kounově

24

24

NP

24

5) Jak bylo uvedeno výše, na jednotlivé fiche byly stanoveny příslušné alokace.
Projekty předložené ve fichi 4 Infrastruktura svým finančním objemem
nevyčerpají alokaci stanovenou na tuto fichi. Z tohoto důvodu bude k podpoře
doporučeno všech 5 předložených žádostí. Celková výše dotace činí 1 097 394,Kč. Zbylé finanční prostředky z této fiche ve výši 402 606,- Kč Výběrová komise
navrhuje s ohledem na procentní čerpání finančních prostředků v jednotlivých
fichích přesunout na tuto oblast do výzvy č. 10/2013.
V rámci fiche č. 5 Občanská vybavenost Výběrové komise navrhuje doporučit
k podpoře v plné požadované výši 10 žádostí s nejvyšším počtem získaných bodů.
U žadatele Město Opočno doporučuje nabídnout dotaci v maximální možné výši
76 826,- Kč, aby tak byla dorovnána alokace fiche do stanovené výše 2,2 mil. Kč.
V případě, že Město Opočno na snížení nepřistoupí, bude v plné výši podpořen
žadatel SDH Chábory. Zbývající částka ve výši 19 226,- Kč by poté byla přesunuta
do další výzvy. S ohledem na procentní čerpání finančních prostředků
v jednotlivých fichích Výběrová komise nedoporučuje navyšovat alokaci
stanovenou na tuto fichi.
Ve fichi č. 7 Kulturní dědictví Výběrová komise doporučuje k podpoře v plné výši
projekt žadatele Město Dobruška. Dále komise navrhuje zvýšit alokaci na tuto fichi
o 100 tis. Kč, které by sem byly převedeny z nevyčerpané fiche č. 8 Vzdělávání.
Poté by žadateli, kterým je Obec Kounov, byla nabídnuta snížená výše dotace
v maximální možné výši 245 722,- Kč, tzn. dotace by byla snížena o 36 969,- Kč.
Alokace na tuto fichi by poté byla ve výši 400 tis. Kč.

6) Výběrová komise na konec výběru projektů z výzvy č. 9/2012 sestavila Seznam vybraných/nevybraných žádostí, který by měl být
předán Programovému výboru MAS ke schválení v této podobě:

Seznam vybraných žádostí – výzva č. 9/2012
Poř. v
rámci
Fiche

Fiche
4

Název žadatele

IČ

Název projektu

1

Obec Dobřany

00274887

Nákup techniky na údržbu veřejného

2

Obec Sedloňov

00275352

3

Obec Olešnice v

Počet
bodů

Dobřany

21

Na sníh v Sedloňově lépe

Sedloňov

17

00275174

Technika na údržbu veřejných prostranství

Olešnice

15,5

Infrastruktura
4

Místo
realizace

prostranství v Dobřanech

121 500,-

Infrastruktura
4

172 800,-

Infrastruktura
4

Orlických horách

v Orlic. hor.

4

Městys Nový Hrádek

00272884

Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé

5

Město Nové Město nad

00272876

74 561,-

Nový Hrádek

14

Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový

Nové Město

13,5

monitorovací systém

nad Metují

Infrastruktura
4

408 959,-

Infrastruktura
5

Metují

319 574,-

1

FBC Dobré

26568861

Chceme bezpečnější florbal

Dobré

30

2

Sbor Církve bratrské v

60884029

Vybavení přípravny a výdejny jídla mateřské

Bystré

28,5

Olešnice

27

Občanská vybavenost
5

76 500,-

Občanská vybavenost
5

Bystrém
3

Občanská vybavenost

Sbor dobrovolných

školky v Bystrém
67438997

Gastrovybavení nejen pro krizové situace

hasičů Olešnice v

199 750,v Orlic. hor.

Orlických horách
5

85 590,-

4

Obec Podbřezí

00579319

5

Tělocvičná jednota

46524576

Občanská vybavenost
5

Aktivním sportem proti nudě, drogám a

Podbřezí

26

Nový Hrádek

26

kriminalitě

Občanská vybavenost

SOKOL Nový Hrádek

Stavební úpravy sokolovny Nový Hrádek, č. p.

199 767,-

289, poz. p. č. 325 - Oprava vstupního
schodiště

5
Občanská vybavenost

Dotace (Kč)

6

Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska -

75143267

Spolková činnost pro všechny generace

494 930,Dobruška -

25

Doly

Sbor dobrovolných
hasičů Dobruška-Doly

83 700,-

5

7

Občanská vybavenost
5

TĚLOVÝCHOVNÁ

42886601

JEDNOTA POHOŘÍ

Podpora sportu a rozvíjení všestrannosti „naší

Pohoří

25

Česká Čermná

25

Olešnice

24

budoucnosti"

8

Obec Česká Čermná

00272574

Dětský svět podle nás

9

SKI Olešnice v O.h.

26677423

Nákup ochranných sítí a časoměrného zařízení

193 104,-

Občanská vybavenost
5

199 966,-

Občanská vybavenost
5

v Orlic. hor.
10

Občanská vybavenost
5

Tělocvičná jednota

46460551

Sokol Dobřany
11

Výměna oken na budově sokolovny v

410 265,-

Dobřany

23,5

Opočno

22

Dobruška

26,5

Kounov

24

Dobřanech

Město Opočno

00275191

Náměstí opět místem setkávání

1

Město Dobruška

00274879

Vybavení expozice lapidária

2

OBEC KOUNOV

00274992

Nová tvář zvoniček s prostranstvím v Nedvězí

179 602,-

Občanská vybavenost
7

max. 76 826,-

Kulturní dědictví
7
Kulturní dědictví

154 278,a Kounově

Celkem

max. 245 722,-

3 697 394,-

Pozn.: U žadatele Město Opočno Výběrová komise doporučuje nabídnout dotaci v maximální výši 76 826,- Kč, aby tak byla dorovnána
alokace fiche do stanovené výše 2,2 mil. Kč. V případě, že Město Opočno na snížení nepřistoupí, bude v plné výši podpořen žadatel SDH
Chábory. Zbývající částka ve výši 19 226,- Kč by byla přesunuta do další výzvy. S ohledem na procentní čerpání finančních prostředků
v jednotlivých fichích Výběrová komise nedoporučuje navyšovat alokaci stanovenou na tuto fichi. Dále Výběrová komise doporučuje
podpořit z fiche č. 7 Kulturní dědictví obě předložené žádosti s tím, že alokace na tuto fichi by byla navýšena o 100 tis. Kč, které by byly
přesunuty z fiche č. 8 Vzdělávání. Poté by žadateli, kterým je Obec Kounov, byla nabídnuta snížená výše dotace v maximální výši
245 722,- Kč, tzn. dotace by byla snížena o 36 969,- Kč. Alokace na tuto fichi by poté byla ve výši 400 tis. Kč.

Seznam nevybraných žádostí – výzva č. 9/2012
Fiche
5

Název žadatele

IČ

Název projektu

Sbor dobrovolných

60884401

Zázemí pro akce za nepříznivého počasí a sečení veřejných ploch v osadě Chábory

Občanská vybavenost

hasičů Chábory

5

Klub malého a

Občanská vybavenost

Místo realizace
Dobruška - Chábory

a areálu zdraví
60884983

Mobilní stan

Dobruška

67438831

Modernizace hasičské zbrojnice 1. etapa

Mateřská škola Pohoří

70188394

Modernizace školní jídelny

Pohoří

Obec Pohoří

00275263

Revitalizace kulturního areálu v Pohoří II. etapa – výstavba nového oplocení

Pohoří

Sbor dobrovolných

70829039

Pořízení mobilního zázemí pro kulturní a společenské akce

00857688

Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě....

Myslivecké sdružení

46456783

Moderní střelnice v přírodě

Domašín

Základní škola,

75015013

I škola může být zábava

Opočno

00275166

Základní škola Ohnišov - oprava hygienických zařízení

Ohnišov

sálového fotbalu F.C.
Santus Dobruška

5
Občanská vybavenost
5

Sbor dobrovolných

Kounov

hasičů Kounov

Občanská vybavenost
5
Občanská vybavenost
5
Občanská vybavenost

Domašín

hasičů v Domašíně u
Dobrušky

5
Občanská vybavenost

Základní škola Nové

Nové Město nad Metují

Město nad Metují,
Komenského 15, okres
Náchod

5
Občanská vybavenost
5
Občanská vybavenost

Opočno, okres Rychnov
nad Kněžnou

5
Občanská vybavenost

Obec Ohnišov

7) Na závěr svého jednání předsedkyně komise poděkovala členům za aktivní účast a
v 10:05 h. ukončila jednání.

Ve Valu dne 10. října 2012

