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Místní akční skupina 

Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 2/2019 
Datum a čas:  29. dubna 2019 16:00 hod. Přílohy: 6 

Místo jednání: kancelář MAS, 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 minulá předsedkyně výběrové komise Štěpánka Trbušková a ověřila 

usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na 

jeho úpravu. Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Volba předsedy výběrové komise  
3) Proškolení členů hodnotitelské a výběrové komise 
4) Ustanovení hodnotitelské komise pro 2. výzvu MAS Českomoravské pomezí – IROP – 
Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení  
5) Převzetí projektů k hodnocením  
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/02/2019/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. Volba předsedy výběrové komise 
Funkční období VK je dle pravidel pouze 1 rok a skončilo 10. 4. 2019. Celkem 7 z 9 členů 

výběrové komise potvrdilo, že chtějí nadále pokračovat v této činnosti. Další 2 členové byli 

nahrazeni novými na jednání Partnerství MAS. Před jednáním výběrové komise Partnerství 

MAS zvolilo navrhovanou výběrovou komisi doplněnou o nové členy - Bc. Jana Vařejčková za 

zájmovou skupinu podnikání a Ing. Ondřej Malinovský za zájmovou skupinu životní prostředí 

a zemědělství. Dále je nutné, aby byl z řad členů stanoven předseda/předsedkyně výběrové 

komise, který svolává jednání výběrové komise, řídí průběh jednání, stvrzuje podpisem 

zápisy z jednání nebo sestavuje hodnotitelskou komisi. Na předsedkyni výběrové komise byla 

opět nominována paní Štěpánka Trbušková.  

Usnesení 02/02/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje pí. Štěpánku Trbuškovou předsedkyní výběrové komise.    

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



 

2 

 

03. Proškolení členů hodnotitelské a výběrové komise 

M. Vencovská (tajemník MAS) proškolila členy hodnotitelské a výběrové komise k hodnocení 

projektů z operačního programu IROP. Podrobně členy komise provedla postupem 

hodnocení projektů podle interních postupů pro realizaci SCLLD MAS Českomoravské pomezí 

pro programový rámec IROP a jednacího řádu výběrové komise MAS Českomoravské pomezí. 

Dále M. Vencovská se členy výběrové komise prošla specifická pravidla výzvy č. 68 Zvyšování 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, obecná pravidla pro 

žadatele a příjemce a text výzvy s jejími přílohami a seznámila členy VK s textem etického 

kodexu, který bude podepisován členy VK pro každý hodnocený projekt. Rovněž M. 

Vencovská vysvětlila na prázdných kontrolních listech pro věcné hodnocení, jakým způsobem 

mají být vyplňovány.  

Usnesení 03/02/2019/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí informace o proškolení členů k hodnocení projektů 

IROP k výzvě Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení. 

 

04. Ustanovení hodnotitelské komise pro 2. výzvu MAS Českomoravské pomezí – IROP – 

Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 

Předsedkyně VK seznámila členy se složením hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise 

k hodnocení projektů v 2. výzvě MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a 

školských zařízení včetně vybavení byla navržena z těchto členů výběrové komise: Štěpánka 

Trbušková, Ing. Martin Křižan a Iva Dáňová.  

Usnesení 04/02/2019/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí informace o ustanovení hodnotitelské komise pro 2. 

výzvu MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně 

vybavení ve složení Štěpánka Trbušková, Ing. Martin Křižan a Iva Dáňová.  

 

05. Převzetí projektů k hodnocením  

Členům hodnotitelské komise byly předány projekty s jejich přílohami, které budou 

hodnoceny na jednání výběrové komise dne 9. 5. 2019 a prázdné kontrolní listy pro věcné 

hodnocení.  

Usnesení 05/02/2019/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí informace o převzetí projektů k hodnocení členy 

hodnotitelské komise. 

 

06. Diskuze 

Nikdo z přítomných neměl otázek. V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna 

probíraným bodům jednání.  

 

07. Závěr 

Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila jednání.  
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V Polné dne 29. 4. 2019 

 

 

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

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně výběrové komise    tajemník MAS 


