Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Brdy
(Dále jen MAS Brdy)
PER ROLLAM
Den konání: 18. 1. - 22. 1. 2021
Členové: TJ Kovohutě Příbram (J. Kadlec), Jinenáček z.s. (I.Chocholová), Zemědělské družstvo
se sídlem v Suchodole (J. Skála), Jan Křikava, Městys Komárov (R. Šíma)
Všichni členovi Výběrové komise (VK) byli informováni projektovou manažerkou Věrou Linhartovou
emailem dne 18. 1. 2021 (viz. př. č. 1) o zahájení jednání výběrové komise.
Ve vazbě na Doporučení MMR a ŘO IROP bylo přistoupeno rozhodování korespondenční hlasováním
(forma per rollam) z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souladu se Záznamem
o realizaci č. 2/2020 vydaného MAS Brdy, z. ú.
Program jednání:
1, Věcné hodnocení 13. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci
Schválení sestupného seznamu projektů 13. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci
2, Výběrová kritéria Fiche 3.3 Rozvoj venkova
3, 1. prezenční jednání výběrové komise – opětovné schválení hodnocení, podpisy podkladů
4, Přehodnocení projektu 1. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost – projekt č. *8643 Dovybavení ICT
učebny 2. stupně ZŠ Zaječov

Jednání VK bude probíhat dle níže uvedeného postupu (blíže viz. návrh zápisu):
1. Střet zájmu (18. 1. – 19. 1. 2021*) – následně členi obdrží mail s jedinečným kódem a s etickým
kodexem
2. Individuální jednání / hodnocení ( 20. 1. – 21. 1. 2021*) Zaslání podkladů k kritériím Fiche 3.3 a
jednotlivých projektů k věcnému hodnocení , doručení zpět návrhu fiche a vyplněných
kontrolních listů členů VK
3. Schválení kontrolních listů a výsledného sestupného seznamu projektů včetně zápisu, finálního
zění Fiche 3.3 (21. 1. – 26. 1. 2021*) - zpracování zaslaných podkladů do jednotného kontrolního
listu a konečné podoby Fiche 3.3, následné zaslání zápisu Výběrové komise a finálních podkladů
k připomínkám ke schválení členy VK
4. Podpis zápisu z jednání výběrové komise – předseda VK
*Stanovené termíny jsou orientační. Pokud budou jednotlivé kroky splněny dříve, časový harmonogram bude
upraven.

Na prvním prezenčním jednání výběrové komise se toto hodnocení opětovně schválí a podepíší se
etické kodexy.

Mailové adresy a jedinečný kód:
TJ Kovohutě Příbram (Jiří Kadlec):
Městys Komárov (Radim Šíma):
Jinenáček, z.s. (Ivana Chocholová):
Jan Křikava:
Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole (Jaroslav Skála):
Na email ze dne 18. 1. 2021 o střetu zájmů, jehož součástí byl seznam projektů po kontrole formální
náležitostí a přijatelnosti 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci (př.č.3) a etické kodexy, odpovědělo všech
5 členů VK (viz. př. č. 2). Na základě těchto skutečností se tak konstatuje, že odpovědělo 100 % členů
Výběrové komise z toho je 40% z členů je ve střetu zájmů.
Jednání prostřednictvím per rollam je usnášeníschopné.

Z toho je přítomno celkem
0 člen náleží do veřejného sektoru
3 členi náleží do soukromého sektoru
Z toho
0 % náleží do zájmové skupiny obce a organizace jimi zřizované
33,3 % náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
33,3 % náleží do zájmové skupiny Vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor
0 % náleží do zájmové skupiny Podnikatelský sektor
33,3 % náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Ad 1. A) programu
Pracovníci kanceláře MAS předali členům výběrové komise podklady pro věcné hodnocení dne
18.1.2021 prostřednictvím emailu (viz. př. č. 4). Jedná se o veškeré referenční dokumenty potřebné
k hodnocení (př.č. 5-a,b) dle př. č. 13 Výzvy MAS, zdroje informací a kontrolní listy, návrh znění fiche
3.3 Rozvoj venkova(př.č. 6) a také kontrolní list 1.výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, kde došlo
k aktualizaci věcného hodnocení u projektu ZŠ Zaječov.
Následně probíhalo individuální věcné hodnocení projektů jednotlivými členy dle seznamu přijatých
projektů. Kritéria věcného hodnocení 13. výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci jsou identická s kritérii
věcného hodnocení 9. Výzvy MAS Brdy – IROP – Chodci, se kterými byly členi výběrové komise
seznámeni dne 4. 5. 2020.
V návaznosti na vrácené a vyplněné kontrolní listy 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci a 1. Výzvy MAS
brdy-IROP-Vzdělanost (př. č. 7)s termínem do 20.1.2021, byly vytvořeny projektovou manažerkou V.
Linhartovou (zapisovatel zápisu) finální kontrolní listy projektů (př. č. 8-a,b). Dále byl sestaven
výsledný sestupný seznam projektů 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci a 1. Výzvy MAS Brdy-IROPVzdělanost (př. č. 9).
Členové VK obdrželi návrh znění fiche 3.3 Rozvoj venkova, který mohli dále upravovat, případně
navrhnout další možnosti. V návaznosti na připomínky/podněty/doplnění byl vytvořen konečný návrh
fiche (př. č. 10)

Ad 1. B) programu
Finální kontrolní listy projektů , zápis a výsledné sestupné seznamy projektů a finální fiche 3.3 byly
následně zaslány všem členům výběrové komise ke schválení dne 21. 1. 2021 (př. č. 12) včetně
návrhu konstatování a znění usnesení.
K zaslaným podkladům nebyla vznesena žádná připomínka.
Dne 22.1.2021 byl schválen výsledný sestupný seznam projektů včetně označení navržených projektu
ke schválení v rámci limitu a projektů náhradních dle celkového bodového hodnocení projektu. Bylo
konstatováno, že předložené projekty jsou v rámci vyhlášené alokace výzvy a nejsou žádné projekty
náhradní.
Návrh usnesení:
„Výběrová komise schvaluje výsledný sestupný seznam projektů výzvy č. 13 MAS Brdy – IROP –
Chodci viz. př. č. 9-a.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat.

Ad 2. Programu
Dále bylo schváleno konečné znění fiche 3.3 Rozvoj venkova (př. č. 10). Následně bude předána
programovému výboru.
Návrh usnesení:
„Výběrová komise schvaluje Fichi 3.3 Rozvoj venkova viz. př. č. 10.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat

Ad 4. Programu
Dle přijaté depeše u projektu č. *8643 Dovybavení ICT učebny 2. stupně ZŠ Zaječov, který byl podán
do 1. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost, je nutné provést přehodnocení projektu (př. č. 8 -b). Zároveň
dojde také k úpravě výsledného sestupného seznamu projektů této výzvy (př. č. 9). Bližší informace
blíže viz. příloha č. 11.
Návrh usnesení:
„Výběrová komise schvaluje upravený kontrolní list projektu č. *8643 ZŠ Zaječov a upravený
výsledný sestupný seznam projektů 1. Výzvy MAS Brdy-IROP-Vzdělanost.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.
Uvedený návrh byl přijat

Po té bylo hlasování per rollam ukončeno dne 22. 1. 2021

V Jincích dne 25. 1. 2020

Předseda:

……………………………………………
Jiří Kadlec

Zapisovatel:

………………………………………………
Věra Linhartová

Opravený seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení jednání - Oslovení členů výběrové komise
Odpovědi členů VK – střet zájmů
Seznam projektů 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci
Odeslání podkladů k hodnocení členům VK
Podklady pro hodnocení – a) 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, b) 1. Výzvy MAS Brdy-IROPVzdělanost
Návrh Fiche 3.3 Rozvoj venkova
Odpovědi členů VK – kontrolní listy
Finální kontrolní listy projektů – a) 13. Výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, b) 1. Výzvy MAS BrdyIROP-Vzdělanost
Výsledný sestupný seznam projektů – a) 13. výzvy MAS Brdy-IROP-Chodci, b) 1. Výzvy MAS
Brdy-IROP-Vzdělanost
Schválená Fiche 3.3 Rozvoj venkova
Depeše k projektu *8643 ZŠ Zaječov
Odeslání zápisu ke schválení členy VK
Schválení zápisu členy VK

