Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Brdy
(Dále jen MAS Brdy)
PER ROLLAM
Den konání: 20. 3. 2020
Členové: Jiří Kadlec, Ivana Chocholová, Jaroslav Skála, Jan Křikava, Radim Šíma
Všichni členovi Výběrové komise (VK) byli osloveni vedoucím pracovníkem pro realizaci Ing. Lenkou
Fialovou emailem dne 17. 3. 2020 (viz. př. č. 1). Oslovení probíhalo z důvodu zjištění střetu zájmů
jednotlivých členů VK s poznámku o ohledně skutečností ve spojitosti s nařízením vlády ČR ve vazbě
na ohrožení zdraví.
Ve vazbě na Doporučení MMR a ŘO IROP (viz. př. č. 2) bylo přistoupeno rozhodování korespondenční
hlasováním (forma per rollam).
ŘO IROP byl informován o postupu MAS Brdy dne 18. 3. 2020.
Toto jednání bude rozděleno do 3 navazujících kroků.
1. Zjištění střetu zájmů členů Výběrové komise, informace o zahájení Věcného hodnocení
2. Zaslání podkladů jednotlivých projektů k věcnému hodnocení – doručení zpět vyplněných
kontrolních listů členů VK
3. Zpracování zaslaných podkladů do jednotného kontrolního listu, následné zaslání zápisu
Výběrové komise a finálních kontrolních listů k připomínkám, schválení členy VK výsledného
sestupného seznamu projektů.
4. Na prvním prezenčním jednání výběrové komise se toto hodnocení opětovně schválí
a podepíší se etické kodexy

Mailové adresy a jedinečný kód:
Jiří Kadlec: jikad@seznam.cz, kód: VH6_Kadlec
Radim Šíma: sima@ikomarov.cz, kód: VH6_Šíma
Ivana Chocholová: i.chocholova@seznam.cz, kód: VH6_Chocholová
Jan Křikava: jan.krikava@post.cz, kód: VH6_Křikava
Jaroslav Skála: rustico@volny.cz, kód: VH6_Skála
Na email ze dne 17. 3. 2020 o střetu zájmů odpovědělo všech 5 členů VK (viz. př. č. 2). Na základě
těchto skutečností se tak dále konstatuje, že odpovědělo 100 % členů Výběrové komise a jednání
prostřednictvím per rollam je usnášeníschopné a nikdo z členů není ve střetu zájmů.

Z toho je přítomno celkem
1 člen náleží do veřejného sektoru
4 členi náleží do soukromého sektoru
Z toho
20% náleží do zájmové skupiny mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované
20% náleží do zájmové skupiny SDH a sportovní sektor
20% náleží do zájmové skupiny vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní
20% náleží do zájmové skupiny podnikatelé
20% náleží do zájmové skupiny Zemědělci a ostatní

Program jednání:
1. Věcní hodnocení 6. Výzvy MAS Brdy – IROP – Hasiči
A) Věcné hodnocení projektů
B) Schválení sestupného seznamu projektů 6. výzvy MAS Brd-IROP-Hasiči

Ad 1. A) programu
Pracovníci kanceláře MAS předali všem členům výběrové komise podklady pro věcné hodnocení dne
19. 3. 2020 prostřednictvím emailu (viz. př. č. 3). Jedná se o veškeré referenční dokumenty potřebné
k hodnocení dle př. č. 2 Výzvy MAS, zdroje informací a kontrolní listy. Následně probíhalo
individuálního věcné hodnocení projektů jednotlivými členy dle seznamu přijatých projektů(viz. př.
4). V návaznosti na vrácené a vyplněné kontrolní listy dne 24. 3. 2020 (viz. př. č. 5), byl vytvořen
projektovou manažerkou V. Linhartovou (zapisovatel zápisu) finální kontrolní list ke každému
projektu (viz. př. č. 6).
Finální kontrolní listy daných projektů, zápis a výsledný sestupný seznam projektů byly následně
zaslány všech členům výběrové komise ke schválení dne 25. 3. 2020.
Ad 1. B) programu
Byl schválen výsledný sestupný seznam projektů včetně označení navržených projektů ke schválení
v rámci limitu a projekty náhradní (viz. př. č. 7), dle celkového bodového hodnocení jednotlivých
projektů. Bylo konstatováno, že předložené projekty jsou v rámci vyhlášené alokace výzvy a nejsou
žádné projekty náhradní.
Na základě toho bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení:
„Výběrová komise schvaluje výsledný sestupný seznam projektů výzvy č. 6 MAS Brdy – IROP –
Hasiči viz. př. č. 7.“
Uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy Výběrové komise.

Uvedený návrh byl přijat.

K zápisu z jednání VK per rollam nebyly žádné připomínky (viz. př. č.8,9).

Po té bylo hlasování per rollam ukončeno dne 25. 3. 2020.
V Jincích dne 25. 3. 2020

Předseda:

Zapisovatel:

Jiří Kadlec

Věra Linhartová

……………………………………………

………………………………………………

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oslovení členů výběrové komise
Doporučení MMR – jednání orgánů MAS
Odpověď členů VK o střetu zájmů
Zaslání podkladů k hodnocení včetně kontrolních listů
Seznam přijatých projektů 6. Výzvy MAS Brdy – IROP - Hasiči
Vyplněné kontrolní listy členy VK
Souhrnné kontrolní listy jednotlivých projektů výzvy
Výsledný sestupný seznam projektů 6. Výzvy MAS Brdy-IROP-Hasiči
Odeslání souhrnného zápisu včetně kontrolních listů a souhrnného seznamu projektů
k připomínkování, či schválení členům VK
10. Odpověď členů VK – schválení zápisu, schválení seznam projektů

