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Místní akční skupina 

Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 1/2019 
Datum a čas:  15. ledna 2019 16:30 hod. Přílohy: 4 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Štěpánka Trbušková 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 

Účast členů (dle prezenční listiny): 5 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 5 

Závěr: Přítomných 5 členů z 9, tj. 55,55 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrové komise MAS je 

usnášeníschopné. 
 

 

01.   Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně výběrové komise Štěpánka Trbušková a ověřila 

usnášeníschopnost jednání. Jednání se účastní Ing. Martin Křižan, Štěpánka Trbušková, 

Ing. Bohuslav Vacek, Markéta Beránková a Ing. Ivo Mikulášek. K navrženému programu 

jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Schvalování projektů Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných 
aktivit – příměstské tábory (V.) 
3) Diskuze 
4) Závěr 
Usnesení 01/01/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje program jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání Ing. 

Petru Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Schvalování projektů Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora 

prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.) 

Číslo výzvy MAS: 701/03_16_047/CLLD_16_01_155 
Výzva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – Podpora prorodinných aktivit – příměstské 
tábory (V.)  
Finanční alokace výzvy: 1 486 435,00 Kč 
 
Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové podepsali etické kodexy a svým 
podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů a projekty mohou hodnotit. Nikdo z přítomných 
členů komise není ve střetu zájmů. K věcnému hodnocení projektů byly členům komise 
předem zaslány posudek externího hodnotitele, žádost o podporu s přílohami a výzva 
s přílohami.  
Podpůrné hodnocení externího hodnotitele je pouze pomůcka pro rozhodování výběrové 
komise, nepředstavuje pro výběrovou komisi žádné omezení ve věci jeho provádění věcného 
hodnocení. 
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Název projektu: Toulavý tábor 

Žadatel: Městys Štoky 

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010501 

Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s 

výhradou 

Celkové způsobilé výdaje: 750 626,00 Kč 

Bodový zisk: 85,00 
 

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)  

Předložená projektová žádost žadatele Městys Štoky reaguje na rostoucí potřebu zajištění 

služeb zaopatření dětí pro jejich rodiče v období prázdnin mimo dny pracovního volna. Tento 

problém, který patří k velmi aktuálním, navrhuje žadatel řešit nabídkou příměstských táborů. 

Navrhovaný způsob řešení má potenciál výrazně přispět k řešení příčin popsaného problémů 

a výrazně podpořit uplatnění podpořených osob na trhu práce. Pro realizaci projektu žadatel 

zvolil obě dvě možné relevantní cílové skupiny nabízené výzvou. Cíle projektu jsou však 

nastaveny příliš obecně a projektová žádost současně neobsahuje stanovení způsobu 

ověření dosažení těchto cílů projektu. Proto jako podmínku realizace navrhujeme doplnit 

obsah projektové žádosti o způsob ověření dosažení cíle projektu – viz podrobně kritérium 

Způsob ověření dosažení cíle projektu. Rozpočet projektu je přiměřený navrženému způsobu 

realizace projektu, obsahuje však v přímých nákladech položky, které spadají do nepřímých 

nákladů. Z toho důvodu jako podmínku realizace projektu stanovujeme úplné krácení 

položky 1.1.1.3.1 DPP – manažer projektu – dle přiložené tabulky krácení a s ní spojené 

krácení nepřímých nákladů projektu. Žadatel v projektové žádosti uvádí hodnoty pro oba 

povinné indikátory projektu, jejich cílová hodnota je reálná a odpovídá navrženému způsobu 

realizace projektu. Celkově je předložená projektová žádost v souladu s vyhlášenou výzvou, 

do které byla předložena a cíle projektu jsou v souladu se specifickými cíli výzvy. S ohledem 

na uvedené hodnocení projektová žádost splnila podmínky věcného hodnocení a jako 

takovou ji doporučujeme k podpoře a realizaci. 

Usnesení 02/01/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekt Toulavý tábor a doporučuje PV ke schválení.     

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

03.   Diskuze 

Nikdo z přítomných neměl otázek.  

 

04.  Závěr – Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila 

jednání.  

 

 

V Polné dne 15. 1. 2019 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně výběrové komise    tajemník MAS 


