CELKOVÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
Termín 1. jednání: 31.1.2013; místo jednání: Sedlec, konzultační místo MAS (objekt OÚ)
Přítomni: členové komise: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová, Stanislav Šindelář, Ing. Jaromír
Šlesinger, Jiří Iral ml. (členky a členové výběrové komise); další přítomní: Ing. Marta Krejčíčková,
Monika Hůrská a Bc. Jaroslava Mitášová (management MAS)
Omluveni: Jan Porhansl , Mgr. Klára Kavanová Mušková.
Program: 1) rekapitulace jednání dle jednacího řádu, volba předsedy/předsedkyně výběrové komise,
systém hodnocení (řešení případu, kdy hodnotitel podal projekt sám jako FO nebo zastupuje PO); 2)
rekapitulace stavu výzvy č. 8, stav dodané dokumentace; 3) plán jednání VK a veřejných prezentací
Zápis z jednání výběrové komise: Na jednání komise se dostavili 2 členky/členové za soukromý sektor
a 2 členky/členové výběrové komise za veřejný sektor a dále 1 náhradník za soukromý sektor. Komise
je usnášeníschopná. Dohodou členové ustavili předsedkyní výběrové komise ing. Marii Kabátovou.
Členové komise byli seznámeni s agendou Výzvy č.8, převzali dokumentaci všech projektů
v digitalizované formě, podepsali Čestná prohlášení o nepodjatosti a jednotlivě identifikovali projekty,
vůči kterým jsou podjati při hodnocení. Projednán systém hodnocení, všemi hlasy odsouhlasen režim
kolektivního hodnocení s tím, že člen/ka komise, který bude podjat v konkrétní fichi, nebude hodnotit
projekty předložené v této konkrétní oblasti (fichi). Další pracovní jednání VK proběhne dne 19.2.2013
od 8,30 hod. ve Lhenicích. Termíny veřejné prezentace určeny na termíny 25.2.2013 a 26.2.2013,
prezentace proběhnou dle fichí (1. den: fiche 6+11; 2. den. fiche 1- 5) ve Lhenicích, vždy od 8 hod. O
dalším postupu komise rozhodne na základě průběhu jednání. ---------------------------------------------------Členové komise obdrželi CD se všemi projekty, dle potřeby mohli kdykoliv nahlédnou do spisů
v kanceláři MAS. Proškolení nepřítomných členů komise proběhlo dne 1.2.2013 ve Lhenicích od 13
hodin (zúčastnila se Mgr. Klára Kavanová Mušková). ----------------------------------------------------------------Dne 19.2.2013 proběhlo uzavřené jednání členů výběrové komise za účelem provedení kolektivního
posuzování jednotlivých projektů, kontroly položkových rozpočtů a efektivity projektů z hledisek, které
jsou předmětem preferencí MAS a přispívají k naplnění SPL MAS. Jednání VK se zúčastnili tito
členové VK a náhradníci: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová, Mgr. Klára Kavanová Mušková,
Stanislav Šindelář, Ing. Jaromír Šlesinger, Jiří Iral ml.----------------------------------------------------------------Ve dnech 25. a 26.2.2013 proběhly dle programu veřejné prezentace projektů, když jednotlivé projekty
měly k dispozici cca 20 minut pro vlastní prezentaci a dotazy výběrové komise. Předkladatel projektu
Švestkový dvůr, o.s. byl na základě prezentace požádán o předložení doplňující dokumentace ze
stavebního úřadu, aby mohly být posouzeny údaje uvedené v žádosti.------------------------------------------Po ukončení veřejných prezentací členové komise provedli hodnocení kvality jednotlivých projektů a
bodování projektů dle jednotlivých fichí a stanovili minimální bodové hranice pro navržení projektů
k podpoře v rámci 8.výzvě SPL. K podpoře bylo navrženo 25 projektů z celkového počtu 35
předložených projektů, byly navrženy změny ve finančním plánu výzvy V8 – přesun finančních
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prostředků ve prospěch alokací F1 a F11; o podpoře projektu 0834 bude rozhodnuto na jednání
komise dne 4.3.2013 dle doložení dokumentace ze stavebního úřadu, kterou si VK od předkladatele
vyžádala. Projekt 0832 bude předložen na RO SZIF pokud doloží do termínu odevzdání aktualizovaný
výpis z katastru nemovitostí. Z časových důvodů bude autorizace hodového hodnocení jednotlivých
projektů dokončena dne 4.3.2013. Jednání VK ve dnech 25. a 26.2.2013 se zúčastnili tito členové VK
a náhradníci: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová, Mgr. Klára Kavanová Mušková, Stanislav
Šindelář, Ing. Jaromír Šlesinger, Jiří Iral ml.. ---------------------------------------------------------------------------Program jednání VK 4.3.2013: dokončení hodnocení projektů, autorizace hodnocení projektových
žádostí. Jednání VK se zúčastnili tito členové VK a náhradníci: Ing. Marie Kabátová, Dana Chalupová,
Mgr. Klára Kavanová Mušková, Stanislav Šindelář, Ing. Jaromír Šlesinger, Jiří Iral ml.. Členy VK byly
potvrzeny záznamy do projektových žádostí o bodování jednotlivých projektů. Bylo dokončeno
posouzení projektu předloženého občanským sdružením Švestkový dvůr, o.s. a navrženo ukončení
jeho administrace z důvodu vážných rozporů mezi předloženou projektovou žádostí a informacemi
dále předanými organizací. Diskutováno využití zbývajících finančních prostředků alokace MAS a
navrženo vyhlášení výzvy č. 9 pro fichi F6. -----------------------------------------------------------------------------Předsedkyně VK pověřena prezentací průběhu a výsledků jednání VK na jednání Programového
výboru dne 5.3.2013 a dále na valné hromadě MAS. ----------------------------------------------------------------Prezenční listiny přílohou.
Podpisy členů výběrové komise - účastníků jednání, potvrzující správnost zápisu.
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