
 

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

Datum:  4. 8. 2020 16:20, Obecní úřad obce Hrušky 

Přítomni: Výběrová komise – Ing. Miroslav Zborovský, Mgr. Jitka Schovancová, Mgr. Vladislava 

Vaněčková, Ondřej Buchta, Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Lenka Štěpánková, Mgr. Roman 

Holoubek 

Pracovníci MAS – D. Adamcová, H. Tomanová 

Omluveni: Ing. Jaroslav Řezáč, Ing. Radek Hůrka 

  

 

Zahájení 
Jednání výběrové komise přivítal předseda Ing. Miroslav Zborovský a konstatoval, že se výběrová komise sešla 
v usnášeníschopném počtu. Omluveni byli Ing. Jaroslav Řezáč a Ing. Radek Hůrka. Předseda následně jmenoval 
přítomnou Hanu Tomanovou zapisovatelkou zápisu a ověřovatelem zápisu pověřil Lenku Štěpánkovou.  

 

Předseda shrnul, že před dnešním jednáním výběrové komise se sešla hodnoticí komise k projednávanému 

projektu. Z jednání byl vytvořen zápis a z jednotlivých kontrolních listů, které si hodnotitelé samostatně 
vypracovali a přinesli, byl vytvořen finální kontrolní list projektu, jež je přílohou zápisu hodnoticí komise. 

Hodnotitelé ve finálním kontrolním listě zároveň doporučují/nedoporučují projekt k podpoře. 
O výsledku hodnocení následně hlasuje Výběrová komise. Členové výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmu se 

mohou jednání formálně účastnit (v zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží (dle 
schválených IP MAS).   
 

Následně se v rámci jednání přistoupilo k hlasování o projektu a sestavení seznamu 

doporučených/nedoporučených projektů ve výzvě viz další strana.



 
Výzva č. 11.výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - IROP-Cyklodoprava v regionu MAS (číslo výzvy MAS – 443/06_16_038/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené body Projekt doporučen/nedoporučen k podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014576 Cyklostezka Rašovice-

Křižanovice 

Obec Rašovice 15 449 783 Kč 35 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil 

podmínky věcného hodnocení 
- - - - - - 

P. Zborovský dal hlasovat o sestavení seznamu doporučených projektů v rámci jedenácté výzvy MAS. 
Usnesení č. 1: 

Výběrová komise schvaluje seznam doporučených projektů v jedenácté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s.-IROP-Cyklodoprava v regionu MAS (číslo výzvy MAS 
– 443/06_16_038/CLLD_17_03_001) 

 

Výsledek hlasování:  PRO – 7 

PROTI – 0  

ZDRŽEL SE - 0  

 

Usnesení č. 1 bylo přijato. 
 

Přílohou zápisu jsou finální kontrolní listy projektů podaných ve výzvách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




