
    
 

 

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Královská stezka o.p.s. 

24.2.2014 

Přítomní hodnotitelé: pan Bohuslav Kubát, pan Václav Průša, paní Eliška Zdražilová, pan Josef Pešek,               

pan Petr Zadina, pan Miloslav Pátek – náhradnice - slečna Andrea Stará 

Další přítomní: Gustav Charouzek (ředitel MAS), Jaroslava Dvořáková (předsedkyně MAS) 

Začátek zasedání: 

Zasedání Výběrové komise začalo v 15:45 hodin. Hodnotitelé byli proškolení panem Charouzkem na hodnocení dle 

hodnotících listů. Do 8. Výzvy MAS byl přijat jeden projekt. Pan předseda výběrové komise – Bohuslav Kubát prošel 

směrnice MAS, které se dotýkají výběru projektů a jejich bodování. 

Pokud nebude přítomen zástupce za žadatele, který by projekt představil, představí projekt Výběrové komisi ředitel 

MAS Královská stezka – pan Charouzek. Čas na představení projektu bude 5 minut žadatelem (představení + dotazy 

k projektu), dalších 5-10 minut budou mít členové Výběrové komise pro hodnocení projektu. Do hodnotících listů 

jsou vepsány tužkou body, které si nárokuje sám žadatel. Projekt bude prezentován také na plátno, pro lepší 

přehlednost. 

Výběrová komise bude vyplňovat hodnotící list a k němu prezenční listinu v podobě originálu. MAS Královská stezka 

na základě jejich hodnocení připraví ,,vnitřní“ formulář hodnocení členů Výběrové komise, který je uložen v Žádosti o 

dotaci. I ten bude taktéž podepsán originálními podpisy členů Výběrové komise.  

Ve 16:00 zahájil předseda Výběrové komise, pan Bohuslav Kubát hodnocení projektů. 

Představený projekt patřil k vypsané Fichi 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS 

Do Fiche 2 byla při příjmu žádostí předložena následující žádost o dotaci: 

Technické služby Havlíčkův Brod – Mobilní pódium 

Bude se jednat o pořízení mobilního pódia (na kolečkách), které bude sloužit pro kulturní akce v Havlíčkově Brodě a 

jeho místních částech.  Projekt byl představen statutárním zástupcem žadatele - panem Milichovským. 

 Celkem Výběrová komise ohodnotila tedy tento 1 projekt. V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či 

nesoulad mezi hodnotiteli u jednotlivých projektů, hodnotitelé se vždy shodli v širokém konsensu. 

Při příjmu žádostí na MAS bylo na Fichi 2 byl přijat1 projekt s nárokem na čerpání rozpočtu MAS IV.1.2 celkem 

360 000 Kč dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo ve výzvě alokováno celkem 398 653 Kč. Zbylé finanční prostředky 

budou navrženy na jednání Správní Rady na přesun na opatření IV.1.1.  

Výběrová komise se shodla, že doporučí projekt ke spolufinancování ze strany SZIF (MAS) a s tímto závěrem předá 

doporučení na potvrzení jejího rozhodnutí na Správní Radu MAS. 

 

Zasedání Výběrové komise bylo ukončeno v 16:25 hodin.  

 

Zapisovatel: Mgr. Gustav Charouzek 


