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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor 

19.6.2019 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: Jana Baladová 

 

Program jednání: 

1. Úvod  

2. Volba předsedy a místopředsedy 

3. Proškolení členů Výběrové komise k hodnocení projektů 

4. Hodnocení projektů podaných do Výzvy č. 5 OPZ – Prorodinná opatření II. 

5. Diskuse 

6. Závěr 

  

1) Pan Václav Venhauer přivítal přítomné členy výběrové komise a v 16:00 h. zahájil jednání a 

konstatoval, že výběrová komise je usnášeníschopná, protože se sešla nadpoloviční většina členů. 

Zároveň konstatoval, že žádná zájmová skupina nemá více jak 49 % hlasů. (Městys Libice n./D./ V. 

Venhauer – veřejný sektor, J. Šíp – ekonomický sektor, ZD Maleč/V. Šimon – ekonomický sektor, TJ 

Sokol Maleč/A. Fiedlerová – sportovní sektor) 

 

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se - 0 

 

 

2) Jako zapisovatele navrhl předseda paní Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Ing. Alici 

Fiedlerovou 

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje zapisovatelku Janu Baladovou a ověřovatele zápisu paní 

Ing. Alici Fiedlerovou 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

3) Paní ředitelka informovala komisi, že dle jednacího řádu výběrové komise je potřeba zvolit nového 

předsedu Výběrové komise. Přítomní členové navrhli, aby byl opětovně zvolen pan Václav Venhauer 

jako předseda a jako místopředseda pan Jindřich Šíp. 
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Usnesení č. 3: Výběrová komise schvaluje nového předsedu výběrové komise, pana Václava Venhauera 

a místopředsedu pana Jindřicha Šípa 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 

 

4) Paní ředitelka přítomné členy podrobně seznámila s pravidly hodnocení projektů z programu OP 

Zaměstnanost. Do výzvy č. 5 MAS přijala jeden projekt s názvem Příměstské tábory Junior Chotěboř, 

žadatele Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř. Tento projekt prošel 

hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a předkládáme ho k věcnému hodnocení.  

  Přítomní členové přistoupili k podepsání etického kodexu k hodnocení žádosti. 

Výběrová komise přistoupila k věcnému hodnocení projektu, odborný posudek k projektu nebyl zadán. 

Členové výběrové komise zapisovali hodnocení do svých formulářů. Výběrová komise poté hodnocení 

u každého bodu zprůměrovala, výsledkem byl jeden vyplněný formulář se slovním odůvodněním 

hodnocení. Formuláře jsou založeny v dokumentech pro hodnocení. Bylo konstatováno, že projekt splnil 

kritéria věcného hodnocení a výběrová komise jej proto doporučuje ke schválení. 

   

Usnesení č. 4: Výběrová komise doporučuje programovému výboru projekt uvedený níže v tabulce ke 

schválení  

Název projektu Žadatel Počet bodů 

Příměstské tábory Junior 

Chotěboř 

Junior – dům dětí a mládeže, 

středisko volného času, 

Chotěboř 98,75 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti –0  Zdržel se - 0 

 

 

5) Diskuse: Do diskuse neměl nikdo příspěvek 

6) Závěr: 

Pan předseda poděkovala přítomným členům výběrové komise a pan předseda v 16:45 hodin ukončil 

jednání. 

 

Zapsala:      …………………………………………………… 

 

Ověřil:      …………………………………………………… 

 

Předseda výběrové komise:   …………………………………………………… 


