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Zápis z výběrové komise MAS Hustopečsko 
Datum konání: 4. března 2014, 16:00 hodin. 
 
Místo konání: MěÚ Hustopeče – zasedací místnost, 1. patro 
 
Přítomní: 
Petr Slezák   - Obec Němčičky, člen výběrové komise 
Mgr. Marie Adámková - Přátelé Bohumilic, člen výběrové komise 
Ing. Jana Charvátová  - fyzická osoba, člen výběrové komise 
Ing. Přemysl Pálka  - manažer, koordinátor 
Ing. Michal Zich  - asistent manažera 
Ostatní členové výběrové komise se omluvili. 
 
Hosté: 
Hana Horňáková  - finanční manažerka Kyjovské Slovácko v pohybu 
Pavel Stávek   - FO – podnikatel, Němčičky 
Mgr. Pavel Kafka  - Římskokatolická farnost Hustopeče 
 

1. Zahájení 
Jednání zahájil a řídil manažer a koordinátor MAS Hustopečsko, o. s. Přemysl Pálka. Manažer 
konstatoval, že počet přítomných členů výběrové komise (dále jen VK) je 3 z 5, tudíž se VK považuje 
za usnášeníschopnou. Přemysl Pálka přivítal členy a seznámil přítomné s programem. Bylo navrženo 
vyškrtnout bod č. 3 Rozlosování přijatých žádostí a volba předsedy VK, který z důvodu absence dvou 
členů výběrové komise nebylo možné uskutečnit, a výběr musel být dle bodu č. 3 na str. 2. 
 

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu 
1. Zahájení  
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu 
3. Školení o preferenčních kritériích a způsobu hodnocení žádostí vč. podpisu prohlášení 

o nepodjatosti členů VK  
4. Bodování jednotlivých žádostí  
5. Schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí 
6. Diskuse 
7. Usnesení  
8. Závěr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 1 
Výběrová komise MAS Hustopečsko, o. s. schvaluje program zasedání s vynecháním bodu č. 3. 
Rozlosování přijatých žádostí a volba předsedy VK. 
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 2 
Valná hromada MAS Hustopečsko, o. s. navrhuje jako zapisovatele Michala Zicha a ověřovatele zápisu 
Janu Charvátovou a Marii Adámkovou. 
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Školení o preferenčních kritériích a způsobu hodnocení žádostí vč. podpisu 
prohlášení o nepodjatosti členů VK  

Přemysl Pálka seznámil přítomné členy VK s Metodikou hodnocení projektů. Následně ho doplnila 
finanční manažerka Hana Horňáková o poznatky, které získala během působení v MAS Kyjovské 
Slovácko v pohybu. Michal Zich uvedl, jaké byly kritéria pro losování. Projekt neměl být hodnocen 
člověkem, který je zástupcem stejného sektoru, ve kterém působí. Druhým kritériem bylo, že člověk 
z obce, ve které bydlí, nemůže hodnotit projekt z této obce. Vzhledem k tomu, že se na poslední chvíli 
omluvili 2 členové výběrové komise, bylo od losování upuštěno a projekty byly přiděleny každému 
hodnotiteli. Vzhledem k tomu, že každý projekt musel být hodnocen minimálně 2 členy VK, každý člen 
obdržel 4 projekty.  
 

4. Bodování jednotlivých žádostí 
Členové výběrové komise obdrželi jednotlivé žádosti v předstihu před jednáním, aby se s nimi mohli 
seznámit. Členové VK udělili žádostem body za jednotlivá preferenční kritéria. Počet udělených bodů 
zaznamenali hodnotitelé do Bodovacího formuláře. Michal Zich přepsal jednotlivé záznamy 
z Bodovacích formulářů do seznamu přijatých / nepřijatých projektů, ze kterého je patrné, kolik bodů 
obdržel daný projekt od konkrétního hodnotitele viz příloha 1 Seznam vybraných/nevybraných 
žádostí o dotaci. 
 

5.  Schválení seznamu vybraných/nevybraných žádostí 
Přemysl Pálka konstatuje, že k podpoře byly vybrány žádosti číslo 01/2014, 04/2014 a 06/2014 
v celkové výši 28 500 Kč. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 3 
Výběrová komise MAS Hustopečsko, o. s. schvaluje podporu žádostí s čísly 01/2014, 04/2014 a 
06/2014. 
Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.  Diskuze 
V rámci diskuze padl návrh rozšířit výběrovou komisi o další členy, aby se předešlo nekomfortní 
situaci, která nastala během tohoto zasedání výběrové komise.  
 

8.  Usnesení 
Přemysl Pálka přečetl všem přítomným všechna usnesení ze zasedání výběrové komise. 
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9. Závěr 
Přemysl Pálka ukončil zasedání výběrové komise v 18:00 hodin. 
 
Zapsal: Michal Zich 
 

…………………………….………………….. 
Tomáš Bílek - předseda 

……………………………………………… 
Ing. Michal Zich - zapisovatel 

…………………………….………………….. 
Ing. Jana Charvátová – ověřovatelka zápisu 

…………………………….………………….. 
Mgr. Marie Adámková – ověřovatelka zápisu 

 


