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Zápis z iednání VÝběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.

21..oI.2o2o

L3:45 -14:45

Komunitní centrum Lomnice, Kraslická 66, Lomnice

dle prezenční listiny (přítomno t2 zz}členů)

dále přítomné: Mgr. Zuzana Odvody (manažer Programového rámce OPZ), lng.

lvana Jágriková, ředitelka MAS

Jednání výběrové komise proběhlo k opravnému hodnocení v,ýzvy:

. oPz výzva č. 874lo3_16_o47lcLLD_l5_01_064 ,,Prorodinná opatření na území MAS
Sokolovsko !l"

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednání bylo zahájeno ve 13,45 hodin konstatováním usnášeníschopnosti Výběrové komise. Za

zapisovatele byla navržena7uzana Odvody, za ověřovatele Milan Hloušek.

Následovalo schválení programu, ktený byl součástí pozvánky zaslané členům Výběrové komise
předem elektronicky. Výběrová komise jednala o níže uvedeném programu jednání a navrženém
zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program iednání Výběrové komise dne 29. 5. 2019:

1) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Opravné věcné hodnocení CLLD OPZ pro výzvu 874l 03_1,6_047{CLLD_15_01_064 Prorodinná
opatření na území MAS Sokolovsko ll.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Zuzanu Odvody a ověřovatele zápisu Milana Hlouška.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno t2z20 členů.

Pro 12 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 1/1/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený přogram jednání a určuje zapisovatele
jednání Zuzanu Odvody a ověřovatele zápisu Milana Hlouška.

Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomni:
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2) Opravné věcné hodnocení,, CLLD OPZ pro v,ýzvu 874l
03_16_047lCLLD_l5_01_064 Prorodinná opatření na území MAS
Sokolovsko !l.

Mgr. Odvody seznámila přítomné se situací a důvodem již druhého vrácení žádosti Příměstský tábor
na Statku Bernard v rámci výše uvedené výzvy do fáze věcného hodnocení. Kontrolní list pro posouzení
procesu hodnocení a výběru projektů ze strany MAS ze strany Řidicitro orgánu byl členům Výběrové
komise zaslán předem, stejně tak text žádostí pro připomenutí. Výběrová komise tak znovu

projednávala a hodnotila kritérium Efektivnost a hospodárnost.

Následovala diskuze k tomuto systému hodnocení, kdy členové Výběrové komise protestovali proti

tomu, aby znovu hodnotili žádost, jejíž hodnocení již provedli. Mgr, Odvody vysvětlila systém

hodnocení a postoj ŘO včetně již proběhlé komunikace mezijednotlivými aktéry. Následně zopakovala
požadavky ŘO na úpravu rozpočtu žádosti. Přítomní projednali všechny návrhy, s některými vyjádřili

souhlas, s něktenými nikoli. Zvláště diskutované bylo navrhované krácení u položek Nákup jízdních kol,

Přístřešek a Animační programy. Po debatě pak došli členové VK ke shodě a mohlo být hlasováno o

výsledku věcného hodnocení.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje hodnotící tabulku věcného hodnocení k
7 . vyzvě MAS Sokolovsko OPZ ,,Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko ll.".

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 7Lz20 členů.

Pro ].1 hlasů proti 1 hlas zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 2/1/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje hodnotící tabulku věcného hodnocení k
7. výzvé MAS Sokolovsko OPZ ,,Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko ll.".

Jednání bylo ukončeno ve ]-4,45 hodin.

V Lomnici, dne 21. I.2O2O

Zapsala: Zuzana Odvody .,.,..

Ověřil: Milan Hloušek

Předseda Výběrové komise: Vladimír Mikeš,..............

Přílohy:

prezenční listina

Přílohy OPZvýzva č.874,,Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko" -Zápis z jednánívýběrového

orgánu MAS, PL, Hodnotícítabulka
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