Zápis z Výběrové komise dne 30.1.2014
Rožmitál pod Třemšínem 14.00 hodin
Přítomní: Ing. Mráz, Ing. Bukovjan, p.Matějková, Ing. Hutr, p.Sláma, Ing. Pazderník, Ing.
Jeníčková, p.Drechslerová. PhDr. Bártík dodal své hodnocení osobně Ing. Jeníčkové.
Zapisovatelkou byla zvolena paní Jitka Drechslerová, ověřovateli Ing. Jeníčková, p. Matějková
Schůzi výběrové komise zahájila Ing. Jeníčková, sdělila, že členové Výběrové komise mají
všichni podepsané přečtení a pochopení Etického kodexu. Členové VK na schůzi přinesli ke
každému projektu podepsané prohlášení o podjatosti, či nepodjatosti v daných projektech.
Poté se ujal slova předseda výběrové komise Ing. Pavel Bukovjan. Komise se dohodla, že budou
postupně veřejně hodnotit každý projekt, bodové hodnocení budou diktovat zástupci kanceláři
MAS Podbrdsko. Výběrová komise měla tyto připomínky k projektům:
Připomínky k jednotlivým projektům v rámci zasedání výběrové komise
Sdružení rodičů a přátel školy VOŠ a SOŠ Březnice – Spolu proti násilí
- příliš vysoká cena za lektora – díky přítomnosti zástupců z VOŠ a SOŠ Březnice byla tak
vysoká cena práce vysvětlena a bude dodatečně doplněna do projektu
- padl dotaz, zda je akce vhodná i pro hendikepované – vysvětleno, že ano, že i postižení
budou mít možnost se v rámci základů sebeobrany naučit bránit

Město Rožmitál pod Třemšínem – Den dětí v Rožmitále p.Tř.
- připomínka k ceně za pronájem prostranství /město fakturuje částku samo sobě/
- připomínka k ceně najetých km – vysvětleno paní Matějkovou, že účinkující Míša Ružičková
přijiždí na akci ze zahraničí

Obec Milín
- popis akce je nedokonale napsaný, působí organizačně nepřipraveně
MC Rozmarýnek
- vysoká částka za pronájem prostranství
Obec Sedlice
- neuveden počet účastníků
- chybí harmonogram akce
SDH Rožmitál p.Tř.
- vysoká částka za pronájem prostranství
- detailněji rozepsat počet ujetých km
MC Pampeliška
- nízká administrativní připravenost

Kulturní gang Březnice
- chybí odhad účastníků
Brdy nad zlato
- bez připomínek
Obec Věšín
- bez připomínek
ZŠ a MŠ Hvožďany
- tato akce se jeví, že bude pouze pro děti ze ZŠ

-

PŘÍNOSNÉ NÁVRHY VÝBĚROVÉ KOMISE
uvádět, zda je žadatel plátce DPH
provádět školení žadatelů a tím se vyhnout chybám v žádostech
přidat do bodového hodnocení kritérium Přidaná hodnota projektu, smysluplnost projektu,
celkový dojem z projektu
rozhodně uskutečnit obhajoby projektu
bodové hodnocení projektů dát od x bodů do x bodů, nedávat striktně možnost 2,5,10
apod.
při vytváření kritérií pro hodnocení projektů úzce spolupracovat s výběrovou komisí

Po přidělení všech bodů, byl v případě podjatosti jednoho z hodnotitelů spočten průměr
hodnocení ostatních hodnotitelů a tento průměr byl dán podjatému hodnotiteli.
Výběrová komise byla seznámena s konečnými výsledky svého hodnocení. Poté správnost
tabulky s celkovými součty bodů pro jednotlivé projekty všichni členové výběrové komise stvrdili
svými podpisy.
Úkol pro kancelář: zajistit schválení výsledků výběrové komise správní radou a to per-rollam,
zajistit po schválení správní radou zveřejnění výsledků na webových stránkách MAS Podbrdsko
a sepsat s žadateli smlouvy o poskytnutí dotací.

……………………………………….
Jitka Drechslerová

………………………….
Gabriela Jeníčková

……………………………………..
Kateřina Matějková

…………………………………..
Markéta Balková

