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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 24.08.2020 

 

 
Čas konání:  15:00 

Místo konání:  Kancelář Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., Křížkovského 48/2, Kuřim 

Přítomní:  Mikroregion Kahan dso – Ing. Tomáš Hájek, Mikroregion Porta – Ladislav Tichý, 
                                           T.J. Sokol Kuřim – Ondřej Melichar, Martin Staněk,  
                                           GenAgro Říčany - Ing.Tomáš Kvarda 
 

Program zasedání výběrové komise: 
 

1) Zahájení 

2) Věcné hodnocení přijatých žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu Podpora rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020 (PRV JMK) dotačního titulu č. 2 – aktivity spojené 
s realizací malých projektů – MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 

3) Různé – diskuze, návrhy, připomínky 

 

1. ZAHÁJENÍ, VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE 

Jednání Výběrové komise MAS Brána Brněnska z.s. (VK) bylo zahájeno ve 13:00 v kanceláří Místní akční 
skupiny Brána Brněnska, z.s.  
 
VK byla shledána usnášeníschopná k věcnému hodnocení projektů. Přítomno je 5 z 9 členů, a zároveň 
veřejný sektor ani žádná zájmová skupina není zastoupena více než 49 % přítomných. 
 
Členové VK schválili program jednání. Jako zapisovatel byl zvolen Miloslav Kavka – manažer MAS. Jako 
ověřovatel zápisu byl zvolen pan Ondřej Melichar – zástupe T.J. Sokol Kuřim.  
 
Usnesení: 
VK schvaluje program jednání a zároveň schvaluje pan Miloslava Kavku jako zapisovatele zápisu 
z jednání. 
 
 
Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0 
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Usnesení: 
VK schvaluje pana Ondřeje Melichara jako ověřovatele zápisu z jednání. 
 
Pro:  4 Proti:  0 Zdržel se: 1 

 

2. VĚCNÉ HODNOCENÍ PŘIJATÝCH ŽÁDOSTI O DOTACI V RÁMCI MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 

2020 VYHLÁŠENÉ DNE 13.08.2020 

 
a) Seznámení s výzvou a přijatými žádostmi 

Miloslav Kavka v krátkosti představil výzvu Dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
Jihomoravského kraje pro rok 2020 (PRV JMK) dotačního titulu č. 2 – aktivity spojené s realizací malých 
projektů, a výzvu MAS, s názvem MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020, která je umožněna díky 
poskytnuté podpory z JMK. 

Jedná se o formu finanční podpory, kterou Místní akční skupina Brána Brněnska plánuje přerozdělit 
nejlepším projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení kvality života našeho regionu pomocí malých 
neinvestičních projektů.  
 

- Celková alokace výzvy: 62 000Kč v CZV s možností poskytnutí dotací ve výši až 31 000 Kč 

- Minimální výše způsobilých výdajů: 6 200 Kč s možností poskytnutí dotace 3 100 Kč 

- Maximální výše způsobilých výdajů: 12 400 Kč s možností poskytnutí dotace až 6 200 Kč 

- Dotace ve výši: max 50 % 

Dále došlo k představení přijatých žádostí v rámci této výzvy. Celkem bylo přijato 6 žádostí o podporu. 
Veškeré žádosti splnily podmínku konzultace záměru s kanceláří MAS a zároveň prošly kontrolou 
formálních náležitostí. 
 
 

Přehled žádostí podaných ve výzvě MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 

Název projektu Žadatel  
Místo 

realizace 
Žádaná 
dotace 

Datum 
podání  

Divadelní představení  Obec Lažany  Lažany 3 350,- Kč 14.08.2020 

Moravský živý Betlém 
aneb život nikdy nespí 

Trnůvka, o.p.s. Jinačovice 6 200,- Kč 18.08.2020 

Čebínská stodola- 
ozvučení festivalu  

Obec Čebín  Čebín 6 000,- Kč 21.08.2020 



 
 

 

 
 

Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim 
IČ: 227 123 72 

Hasičský den SDH Domašov 
Domašov 
u Brna 

3 500,- Kč 21.08.2020 

Dětský den s fotbalem  SK Drásov, z.s. Drásov 4 000,- Kč 21.08.2020 

Den otevřených dveří a 
otevření nových dílen SVČ 
Ivančice 

Mikroregion 
Ivančicko 

Ivančice 6 200,- Kč 21.08.2020 

 

b) Informace k hodnocení projektů a zamezení možného střetu zájmů 

Členové výběrové komise byli informováni o způsobu hodnocení projektů a pravidlech pro zamezení 
střetu zájmů. Žádný z přítomných členů se nenacházel ve střetu zájmů k hodnoceným projektům. 
Členové, kteří nebyli ve střetu zájmů, podepsali etické kodexy. 
 
 

c) Věcné hodnocení přijatých žádostí o dotaci Výběrovou komisí, kontrola bodování 

Následně bylo přistoupeno k samotnému věcnému hodnocení projektů. Manažer Miloslav Kavka, vždy 
stručně seznámil přítomné s daným projektem. Členové VK měli k dispozici každý vlastní kopii žádosti 
o podporu a společně pak na rozhodovali o přidělení konkrétního počtu bodů v rámci předem 
stanovených hodnotících kritérií. Záznam o hodnocení byl proveden do předem připravených 
kontrolních listů. 
 
Výsledkem věcného hodnocení je tabulka s přehledem přiděleného počtu bodů k jednotlivým 
projektům a pořadím, které bylo určeno na základě počtu bodů. V případě shodného počtu bodů 
rozhodoval čas podání žádosti. Tabulka je přílohou tohoto zápisu. 
 
Veškeré přijaté žádosti získali více než minimální počet bodů pro poskytnutí podpory a zároveň alokace 
ve výzvě umožňuje podpořit žádosti všech žadatelů. 
 
Usnesení 
Členové výběrové komise se usnesli na přidělení bodů a doporučených projektových záměrech 
v rámci výzvy MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020. Výběrová komise doporučila k podpoře 
s ohledem na výsledky věcného hodnocení a alokaci výzvy, veškeré přijaté žádosti. Seznam projektů 
doporučených k podpoře je přílohou zápisu z jednání výběrové komise. 
 
 
Pro: 5  Proti:   0 Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim 
IČ: 227 123 72  

 

 

3. RŮZNÉ – DISKUSE, NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY 

 
Po krátké diskusi poděkovala předseda všem přítomným členům výběrové komise za účast a ukončil 
jednání v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal: Miloslav Kavka    ………………………………… 
 
 
 
 
 
Ověřil:  Ondřej Melichar   ………………………………… 
 
 
 
 
Předseda Výběrové komise 
Ing. Tomáš Hájek                                                       ………………………………… 

 


