Zápis ze schůze Výběrové komise dne 23. 1. 2014 od 15.00
hod. v zasedací místnosti městského úřadu v Rožmitále
pod Třemšínem
Přítomní: Ing. Petr Pazderník, Ing. Karel Mráz, Ing. Pavel Hutr, Jiří Sláma, PhDr. František
Bártík, Kateřina Matějková, Ing. Pavel Bukovjan, Markéta Balková, Ing. Gabriela Jeníčková,
Jitka Drechslerová, zástupci MAS Říčansko (paní Třeštíková a Filková)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informace o celém procesu hodnocení: MAS Říčansko
Volba zapisovatele a ověřovatele
Volba předsedy a místopředsedy Výběrové komise
Seznámení členů Výběrové komise s dokumenty Spolku (Etický kodex, Statut)
Seznámení členů s došlými projekty Tréninkové výzvy a seznámení členů VK
s výsledky administrativní kontroly
Volba systému hodnocení projektů
Předání kopií projektu hodnotitelům
Rozdání hodnotitelských tabulek a doklady o podjatosti
Různé

1) Seznámení Výběrové komise (VK) s programem. Členové VK schválili program.
Zástupci MAS Říčansko seznámili přítomné s procesem hodnocení projektů,
s činnosti MAS, kanceláře a VK – prezentace byla promítána v Power Pointu – viz
příloha.
2) Zapisovatelkou byla navrhnuta a zvolena Ing. Gabriela Jeníčková, ověřovateli Ing.
Karel Mráz, Ing. Pavel Hutr.
3) Členové VK zvolili za předsedu Ing. Pavel Bukovjana a místopředsedu Kateřinu
Matějkovou.
4) VK byl předán Etický kodex. Členové VK byli seznámeni s obsahem Etického kodexu.
Etický kodex a statut byly zaslány e-mailem k domácímu přečtení. Na své schůzi
30. 1. 2014 VK podepíše pochopení etického kodexu.
5) Výběrové komisi byl dán seznam došlých projektů do Tréninkové výzvy a byli
seznámeni s výsledkem administrativní kontroly. Při administrativní kontrole byly

zjištěny drobné nedostatky v dodání příloh např. statutů. Po upozornění ze strany
kanceláře MAS bylo vše dodáno. V současné době je vše v pořádku.
6) Výběrová komise se dohodla, že všechny došlé projekty budou hodnotit všichni
členové komise z důvodu, že se jedná o první tréninkovou výzvu vypsanou MAS
Podbrdsko a je třeba načerpat ze zhodnocení zkušenosti.
7) Všem členům byly rozdány kopie projektů, tabulky, do kterých budou zapisovat
přidělený počet bodů a doklady o podepsání podjatosti či nepodjatosti ke každému
projektu.
8) Byla rozdána Výzva s předem uveřejněnými preferenčními body, dle kterých bude
komise hodnotit jednotlivé projekty.
9) 30.1.2014 ve 14.00 hod. se výběrová komise sejde v zasedací místnosti Městského
úřadu Rožmitál p. Tř. Na tomto setkání dojde k součtu bodů od jednotlivých
hodnotitelů a bude vypracován předsedou závěrečný hodnotící formulář s celkovým
počtem bodů. Poté bude formulář předán Ing. Jeníčkové a ta zajistí jeho schválení
Správní radou. Po schválení správní radou bude soupis projektů s bodovým
hodnocením uveřejněn na webu MAS Podbrdsko.

…………………………………………
Markéta Balková – předsedkyně

…………………………………………
Ing. Gabriela Jeníčková – zapisovatelka

……………………………………………
Ing. Karel Mráz – ověřovatel

……………………………………………
Ing. Pavel Hutr - ověřovatel

