Pozvánka na jednání rozšířené koordinační
pracovní skupiny projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
Termín jednání: 29. 3. 2013 od 10.00 hodin
Místo jednání: Lhenice (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:
1. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
2. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
3. upřesnění konečných náležitostí zakázky a informace o uveřejnění
4.

řešení evidence dobrovolnické práce

5. diskuze
Svolavatel: předseda KPS – ing. Petr Leber
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Zápis z jednání rozšířené koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce
ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
Termín jednání: 29. 3. 2013 od 10.00 hodin
Místo jednání: Lhenice (kancelář MAS, 2. patro OÚ Lhenice)

Program jednání:
6. informace o aktuálním stavu projektu spolupráce
7. jednání se zpracovatelem výběrového řízení
8. upřesnění konečných náležitostí zakázky a informace o uveřejnění
9. diskuze

Facilitace jednání a průběžný záznam: ing. Jaroslava Mitášová
Ověření usnášeníschopnosti KPS: ANO

Záznam z jednání:
Ad 1) programu: kontrola pracovních úkolů z předchozího jednání KPS
ÚKOL 1.4.: aktuálně plněn, plán PR trvá, jednotlivé MAS dále navrhnou nové možnosti prezentace
(např. na Jihočeském kompasu apod.)
VEDENÍ EVIDENCE POČTU OSLOVENÝCH OSOB – veřejnost – v rámci průzkumu zájmu o VT/podpory
záměru ZDRAVÍ NÁS BAVÍ (MIN 400). ÚKOL TRVÁ
PŘÍPRAVA ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A EXPERTŮ DO REALIZACE PROJEKTU: ÚKOL TRVÁ, bude využito
nových kontaktů v rámci Národní sítě Zdravých měst
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Ad 2) Jednání k jednotlivým plněním zadávací dokumentace výběrového řízení projektu:
Plnění D: změna – nové místo realizace obec Žďár – požadavek na jeden cvičící prvek, nutno dřevěný
Výsledek: nutno řešit samostatným výběrovým řízením – pouze pro obec Žďár; termín do 5.4.2013
dále potřeba upřesnění technické specifikace jednotlivých cvičebních prvků pro region Vodňanská
ryba
Plnění C - potřeba upřesnění technické specifikace multifunkčního cvičícího stroje a upřesnit
specifikaci ostatních doplňkových prvků; partner MAS Blanský les – Netolicko ještě toto interně
projedná do 5.4.2013
Plnění B – upřesnit technickou specifikaci venkovních tělocvičen ve Lhenicích a Pištíně , termín
neprodleně
Plnění A v pořádku
Musíme vytvořit dodatek ke Smlouvě o partnerství, jelikož se posouvá termín realizace výběrového
řízení (původně do 31.3.2013). Projednání: per rollam
Zadávací dokumentace – nutno upřesnit termíny plnění dle zadání A - E

Ad 3) ustanoví se jedna společná komise pro hodnocení nabídek - plnění se vyhlásí postupně příští
týden (středa 3.4.2013)
otevírání obálek na sídle organizátora výběrového řízení, pětičlenná hodnotící komise výběrového
řízení se sejde 25.4.2013 v 11 hodin ve Lhenicích – komise: 1x zástupce organizátora, 1x člen KPS
MAS Vodňanská ryba, 1x člen KPS MAS Blanský les - Netolicko, 1x koordinátor projektu, 1x člen MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech (dobrovolník); náhradní komise: 1x dobrovolník za

zástupce

organizátora, 1x dobrovolník z MAS Vodňanská ryba, 1x dobrovolník z MAS Blanský les – Netolicko,
1x administrátor projektu, 1x dobrovolník z MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Výběrové řízení nemusí být uveřejněno na veřejném profilu zadavatele, zakázka rozdělena na
jednotlivá plnění, která nepřekročí 1 milion korun – pouze povinnost obeslat min. 3 potenciální
dodavatele
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