
 
Zápis z jednání Výběrové komise MAS 

Forma konání: elektronická forma 

Datum: 12. - 14. 1. 2021 

Zasláno: všem členům Výběrové komise MAS – Zdeněk Vykoukal, Roman Holoubek, 
Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský, Regina Kokešová, Lenka Štěpánková, Jaroslav 
Řezáč, Ondřej Buchta, Radek Hůrka 

Dne 12. 1. 2021 byl členům Výběrové komise rozeslán níže přiložený e-mail:  

Vážení členové výběrové komise, 
zdravím Vás tímto v novém roce a přeji Vám hlavně hodně zdraví. 
Jak jsem avizovala na našem posledním jednání před Vánoci, minulý týden skončila u projektu 
na Územní studii krajiny podaného městem Slavkov u Brna fáze hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti. V následujících 3 týdnech tedy bude probíhat fáze věcného 
hodnocení až do 2.2.2021. Bohužel s ohledem na vládní nařízení se veškerá jednání uskuteční 
rozhodováním per rollam – formou e-mailové korespondence. 
 

V rámci tohoto e-mailu Vás prosím o: 
- podepsání etického kodexu v případě, že nejste ve střetu zájmu s níže uvedeným 

projektem – prosím o jeho vytisknutí, podepsání a zaslání zpět v reakci na tento e-mail; 

- podepsání dokumentu o proškolení, kde naleznete pokyny a postupy, jak provádět 
hodnocení – opět prosím o vytisknutí, podepsání a zaslání nazpět; 

- vyjádření Vaší časové kapacity na hodnocení v příštím týdnu – do řešené výzvy č. 17 byl 

podán pouze jeden projekt, proto by měly být vylosovány 3 osoby, které budou provádět 
věcné hodnocení, vypracují si své kontrolní listy a zašlou mi je na e-mail - na jejich 

základě bude předchystán finální kontrolní list projektu ke schválení. 
 

Podaný projekt v rámci výzvy č. 17 Územní studie krajiny: 
Žadatel: Město Slavkov u Brna – Název projektu: Územní studie krajiny správního obvodu 
ORP Slavkov u Brna – CZV projektu 1 111 990 Kč 

(dokumenty žádosti naleznete v příloze: žádost o podporu, podklady pro hodnocení žádosti) 
 

Prosím o Vaši reakci a zaslání výše zmíněných dokumentů (etický kodex, proškolení) do čtvrtka 
14. 1. do půlnoci. V pátek 15. 1. by Vám byl zaslán prvotní zápis ke schválení, kde by již byli 
přiřazeni hodnotitelé na daný projekt vylosovaní kanceláří MAS dle vyjádření jejich časových 
možností. V rámci tohoto dalšího e-mailu by hodnotitelé obdrželi také veškeré podklady 
k hodnocení a byl by nastaven další termín jednání. 
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit. 
 

S přáním klidného dne 

 

Ing. Dana Adamcová 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Hrušky 166 

683 52 Křenovice 

Mobil: +420 732 512 635 

e-mail: adamcova@slavkovskebojiste.cz 

www.slavkovskebojiste.cz 

Jsme zapojeni do iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi.  
 

   Prosím netiskněte tento e-mail, pokud to není nutné. 

mailto:adamcova@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/



