
                         
 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Datum:  29. 7. 2020 14:15, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Výběrová komise – Ing. Miroslav Zborovský, Ondřej Buchta,  
Mgr. Jitka Schovancová, Mgr. Vladislava Vaněčková, Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Lenka 

Štěpánková, Mgr. Roman Holoubek 

Pracovníci MAS – D. Adamcová, H. Tomanová 

Omluveni:  Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Radek Hůrka 

 

Zahájení, technický bod 

Úvodní jednání výběrové komise přivítal předseda Ing. Miroslav Zborovský a konstatoval, že se výběrová komise 

sešla v usnášeníschopném počtu. Omluveni byli Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Radek Hůrka. Předseda následně 
jmenoval přítomnou Hanu Tomanovou zapisovatelkou zápisu a ověřovatelem zápisu pověřil Vladislavu 

Vaněčkovou. Následně předal slovo pracovnici MAS (manažerce IROP) Daně Adamcové, která seznámila 
přítomné s programem jednání.  
 

Adamcová seznámila přítomné s dalšími body jednání dle předem zaslaného programu: 

1. Zahájení 

2. Představení projektů podaných v rámci 11. výzvy MAS (11. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP 

– Cyklodoprava v regionu MAS) 

3. Zjištění střetu zájmu členů Výběrové komise, Etické kodexy 

4. Proškolení členů 

5. Losování projektů 

6. Závěr 

 

Bod 1. Představení projektů podaných v rámci 11. výzvy MAS, které budou hodnoceny 

U výzvy č. 11 na Cyklodopravu v regionu MAS byl ukončen příjem žádostí 30. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl 

podán jeden projekt:  

• Projekt 1 - Žadatel: Obec Rašovice – název projektu: Cyklostezka Rašovice-Křižanovice – CZV projektu 

15 449 783 Kč.  

 

Bod 2. Zjištění střetu zájmu členů Výběrové komise, Etické kodexy  

Předseda následně všechny vyzval k vyjádření, zda někdo z přítomných je vůči podaným projektům ve střetu 
zájmu. Hodnotitelé uvedli, že nejsou k výše uvedeným projektům ve střetu zájmu a podepsali etické kodexy. 

Etické kodexy jsou uloženy na MAS. 
 

Bod 3. Proškolení členů  

• Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je prováděno u žádostí, které uspěly v 
hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Věcné hodnocení provádí Výběrová komise, přesněji 

každý projekt hodnotí hodnoticí komise - 3 hodnotitelé, kteří jsou přiřazeni na projekty na základě 

losování. 
• Členové hodnoticí komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.  
• Každý člen si samostatně před jednáním vytvoří kontrolní list a následně na jednání hodnotící komise 

pak vznikne jeden souhrnný kontrolní list k projektu, který je součástí zápisu hodnoticí komise a který 
následně postupuje ke schválení Výběrové komisi na jednání. 




