MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU
BUCHLOV
Občanské sdružení
Buchlovice 800, 687 08
IČO: 266 62 698

Zápis jednání výběrové komise MAS Buchlov,
konané dne 26.6.2013, v zasedací místnosti Městyse Buchlovice
Přítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny
Jaroslav Crla, Martin Kořínek, RNDr. Jindřich Krušina, Radomír Válek, Mgr. Štěpán
Kubiš

Program:

Zahájení jednání
Veřejná obhajoba projektů
Hodnocení předložených projektů v rámci 8. Výzvy
Závěr

1.
Předseda MAS, Miroslav Kovářík, přivítal všechny přítomné a poděkoval za práci členům Výběrové
komise. Manažerka MAS seznámila přítomné se žádostmi, které byly předloženy v rámci 19. kola příjmu
žádostí, 8. Výzvy MAS Buchlov v Programu rozvoje venkova, které prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti.
V rámci administrativní kontroly byl ukončen projekt žadatele VKT Velehrad, s.r.o., Mikuláš Krys. Projekt
byl připravován již v minulém kole příjmu žádostí, kde žadatel nebyl schopen doložit Kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlasu, nebo jiný doklad, vydaný stavebním úřadem, na jehož základě byl objekt,
ve kterém žadatel provozuje stolářskou dílnu, užíván, a ze kterého by vyplývalo, že se jedná o provozovnu.
Pan Krys ve stanoveném termínu opět nepředložil požadované rozhodnutí, čímž došlo k nesplnění
podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. Na základě této skutečnosti jsme byli nuceni ukončit
administraci tohoto projektu.
V rámci administrativní kontroly projektu Rekonstrukce fotbalové tribuny a kabin TJ Buchlovice, byl
žadatel TJ Buchlovice, vyzván k doložení povinné přílohy k Žádosti o dotaci z PRV: Stanovisko stavebního
úřadu, že daný projekt (či jeho jednotlivé části) není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani
jiné opatření stavebního úřadu. Žadatel požadovaný dokument doložit, čímž byly splněny všechny
požadavky dle pravidel PRV.
2. V rámci veřejné obhajoby byly prezentovány projekty, které byly zaměřeny na rekonstrukci, a dále na
podnikatelské aktivity:
Fiche 1 – Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla
Jaroslav Crla, Pořízení dodávkového auta na rozvoz keramiky

Fiche 5 – Lidé a život na Buchlovsku
TJ Buchlovice, Rekonstrukce fotbalové tribuny a kabin TJ Buchlovice
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ZŠ Velehrad, Rozšíření možnosti aktivního využití volného času dětí, mládeže a obyvatel
Obec Tupesy, Muzeum keramiky – Vybavení prodejních a výstavních prostor

Fiche 7 – Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku
Ing. Jiří Černý, Pořízení nových technologií do vinohradu

U projektů, kde se jednalo o dovybavení pro spolkovou činnost, MAS upustila od veřejné obhajoby. Rovněž
nebyl prezentován projekt na stavbu chodníků v obci. Projekty Výběrové komisi představila manažerka
MAS.
3. Hodnocení předložených projektů v rámci 8. Výzvy
Projekty, které byly hodnoceny, byly před zasedáním k dispozici v kanceláři MAS, kde bylo možné se
s projekty seznámit. Tuto možnost nevyužil nikdo z Výběrové komise. Kompletní podklady vč. stavební
dokumentace, byly rovněž k dispozici na jednání Výběrové komise.
Hodnocení prováděli členové výběrové komise. Prohlášení o nepodjatosti podepsali všichni přítomní
členové komise po seznámení s jednotlivými projekty a před samotným hodnocením projektů. V případě,
že člen Výběrové komise byl zároveň i předkladatelem Žádosti, tento projekt nehodnotil. Rovněž tento člen
nehodnotil projekt, kdy zastával funkci starosty obce, která byla zřizovatelem žadatele.
Omluveni byli Ing. Hynek Kamrla, Libor Staňa, Ing Jiří Černý.
Manažerka MAS seznámila přítomné s obsahem projektu včetně zdůvodnění navrhovaného bodového
hodnocení. Členové komise ohodnotili jednotlivá kritéria. Bodové hodnocení bylo zaznamenáno, a po
ohodnocení všech bodovacích kritérií byl proveden součet bodů a vyplněn formulář – Bodové hodnocení
projektu. Hodnocení bylo podepsáno přítomnými členy Výběrové komise. V rámci každé Fiche byly projekty
seřazeny podle počtu bodů sestupně a byl proveden výběr projektů.
V rámci 8. Výzvy byla alokována částka 2 850 000,- Kč.
Podáno, a také vybráno bylo 15 projektů v celkové výši 2 849 580,- Kč. Výsledky z hodnocení projektů byly
předány Programového výboru, který předložil vybrané projekty ke schválení VH, která Předložené
projekty schválila a doporučila k zaregistrování na SZIF.
Přehled projektů schválených a doporučených k zaregistrování:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU
BUCHLOV
Občanské sdružení
Buchlovice 800, 687 08
IČO: 266 62 698

Název projektu

Název žadatele

IČ

Místo realizace

1 – Slovácká
tradiční
řemesla

Pořízení dodávkového auta na
rozvoz keramiky

Jaroslav Crla

72294973

Buchlovice

5 – Lidé a život
na Buchlovsku

Rekonstrukce fotbalové
tribuny a kabin TJ Buchlovice

TJ Buchlovice

60369973

Buchlovice

Mykologický klub
Salaš

22736972

Salaš

ANO

86787101

Velehrad

ANO

22680705

Medlovice

ANO

46257861

Osvětimany

ANO

Obec Břestek

00542253

Břestek

ANO

Základní škola,
Velehrad

46956735

Velehrad

ANO

„Folklorní soubor
Pentla“

67028497

Boršice

ANO

MTBikers o.s.

26526662

Břestek

ANO

Kulturní klub
Osvětimany

70838518

Osvětimany

ANO

Obec Tupesy

00542393

Tupesy

ANO

Cimbál pro dětskou
cimbálovou muziku - Tupesy

Základní škola a
mateřská škola,
Tupesy

75021641

Tupesy

ANO

Výstavba chodníků v lokalitě
„Za hospodou“ Zlechov

Obec Zlechov

00291609

Zlechov

ANO

Pořízení nových technologií do
vinohradu

Ing. Jiří Černý

43444555

Buchlovice

ANO

FICHE

5 – Lidé a život
na Buchlovsku
5 – Lidé a život
na Buchlovsku
5 – Lidé a život
na Buchlovsku
5 – Lidé a život
na Buchlovsku
5 – Lidé a život
na Buchlovsku

Mykologický klub Salaš vybavení moderními
technologiemi
Vybudování zázemí pro
Myslivecké sdružení HÁJ
Velehrad - Modrá
Obnova technického vybavení
pro pořádání akcí
Dovybavení příslušenství pro
církevní akce

5 – Lidé a život
na Buchlovsku

Výměna herních prvků u
sportovně-rekreační části
obce Břestek
Rozšíření možnosti aktivního
využití volného času dětí,
mládeže a obyvatel
Pořízení příslušenství pro
spolkovou činnost FS Pentla

5 – Lidé a život
na Buchlovsku

Vybavení cyklistické servisní
dílny

5 – Lidé a život
na Buchlovsku

Pořízení krojů pro dětský
soubor Klimentek
Muzeum keramiky – Vybavení
prodejních a výstavních
prostor

5 – Lidé a život
na Buchlovsku

5 – Lidé a život
na Buchlovsku
5 – Lidé a život
na Buchlovsku
6 – Lidé a
prostředí na
Buchlovsku
7 – Podpora
zemědělské
činnosti na
Buchlovsku

Myslivecké
sdružení „HÁJ“
Velehrad - Modrá
Občanské sdružení
LOM
Římskokatolická
farnost
Osvětimany
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4. Jednání ukončil předseda MAS, který poděkoval přítomným za spolupráci.

V Buchlovicích dne 27.3.2013

………………………………………………………
Zapsala manažerka MAS

………………………………………………………
ověřil předseda MAS
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