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Zápis z iednání VÝběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.
Datumzasedání;
Čas

zasedání:

4.3.2O2O
15:00

-

16:00

Místo zasedání:

Štoticimístnost statek Bernard, královské poříčí

Přítomni:

dle prezenčnílistiny (přítomno 12 z 20 členů)

dále přítomné: Mgr. Anna Maria Schrócková (manažer Programového rámce
aPŽP|, Mgr. Michaela Poltáková
Jednání výběrové komise proběhlo k výzvám:

.

2.VÝzva MAS Sokolovsko o.p.s.

-

OPŽP

- Realizace sídelnízeleně

1) Úvod - schvátení programu, zapisovatele

a ověřovatele zápisu

Jednání bylo zahájeno v 15 hodin konstatováním usnášeníschopnosti Výběrové komise.

Za

zapisovatele byla navržena Anna Maria Schrócková, za ověřovatele Petra Adamce.

Následovalo schválení programu, který byl součástípozvánky zaslané členůmVýběrové komise

předem elektronicky. Mgr. Schrócková upřesnila obsah jednotlivých bodů jednání. Výběrová komise
jednala o nížeuvedeném programu jednání a navrženémzapisovateli a ověřovateli zápisu.
Program jednání Výběrové komise dne 4. 3.2O20

1) Úvod - schválení programu jednání, určenízapisovatele a ověřovatele zápisu
2| Věcné hodnocení, projednání a schválení kontrolních listů k CLLD OPŽP pro

3)

118/05_18_I28lCLLD_1,5_01_064 7.Yýzva MAS Sokolovsko o.p.s.
zeleně
Projednání a schválení long listu k výzvě OPŽP

-

OPŽP

-

výzvu
Realizace sídelní

Bylo ověřeno, zda bude zachována usnášeníschopnost po celou dobu jednání (vylučováníněkterých
členůz jednání o některých bodech programu v souvislosti se střetem zájmu v progr. rámci OlŽe).

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednáníAnnu Marii Schróckovou a ověřovatele zápisu Petra Adamce.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno IZ z 20 členů.
Pro 12

hlasů

proti 0

hlasů

zdržel se 0 hlasů

**-;;;-

Usnesení č. 1/2/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený upravený program jednání a určuje
zapisovatele jednání Annu Marii Schróckovou a ověřovatele zápisu Petra Adamce.

2} Věcné hodnocení, projednání a schválení kontrolních listů k CLLD oPŽp
pro výzvu 118/05_18_1Z8{CLLD_15_01_064 Výzva MAS Sokolovsko
o.p.s. - OPŽP - Reatizace sídelnízeleně
Manažerka Programového rámce ORŽR zopakovala členůmVK proces hodnocení žádostí o podporu
v rámci OPŽP. Následně představila přítomným členůmseznam přijatých žádostí do výzvy MAS
Sokolovsko o.p,s.- OPŽP - Realizace sídelnízeleně ll. Veškerémateriály byly členůmVýběrové komise

elektronicky zaslány před jednání VK.

Dále poté probíhalo věcné hodnocení všech přijatých žádostído výzvy MAS Sokolovsko o.p.s.
- Realizace sídelní zeleně ll.

- aPŽP

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Revitalizace zeleně
Bukovan - ll. etapa" (žadatel obec Bukovany, reg. č.cz.o5.4.z7/o.olo.olI8_I28loo1,I003) s celkovou
hodnotou 85 bodů.
Výsledek hlasqvání: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 12 z 20 členů.
Pro 12 hlasů
U

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

snesení č. 2 l 2 l 202O lY K:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Revitalizace
zeleně Bukovan - ll. etapa" (žadatel obec Bukovany, reg. č. CZ.O5.4.27l0.0l0.0lt8_128/0011003) s
celkovou hodnotou 85 bodů.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS 5okolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Revitalizace veřejné
zeleně ve městě Habartov" (žadatel město Habartov, CZ.os.4.77/o.olo.ol1,8_I28loo1,1o17)s celkovou
hodnotou 80 bodů.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 12z20 členů.
Pro
U

]_2

hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

snesení č. 3 l 2 l 2O2O lVK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Revitalizace
veřejné zeleně ve městě Habartov" (žadatelměsto Habartov, Cz.Os.4,2710.0/0.0/18_128lOO11CI!7|
s celkovou hodnotou 80 bodů.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. 3 (přiměřenost
nákladŮ) u projektu ,,Revitalizace veřejné zeleně v obci Jenišov" (žadatel obec Jenišov, reg. č.
CZ.O!.4,27 /0.010.0/18_I28/OO1,IO72) v hodnotě 10 bodů.
výsledek hlasování:k návrhu nebyly připomínky, přítomno
Pro 12 hlasů

proti 0 hlasů

t7z2o

členů.

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 4/2/2020/VK:

Výběrová komise MAS §okolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. 3 (přiměřenost
nákladŮ) u projektu ,,Revitalizace veřejné zeleně v obci Jenišov" (žadatel obec Jenišov, reg. č.
CZ.Oi.4.27 l 0.0 l 0.0 l t8 _728 l OOL1O22 } v h od n otě 10 bod ů.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schyaluje kontrolní list u ,,Revitalizace veřejné zeleně
v obci Jenišov" (žadatel obec Jenišov, reg. č. CZ.O5.4.27/0.0|0.0/I8_I28{OO1,I022) scelkovou
hodnotou 75 bodů.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 12z20 členů.
Pro 12 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 5/2/2020/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u ,,Revitalizace veřejné
zeleně v obcí Jenišov" (žadatel obec Jenišov, reg, č, CZ.Oi.4.27l0.0l0.0lL8_128lOOILO22I. s celkovou
hodnotou 75 bodů.

3) Projednání a schválení long Iistu k výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.

- Realizace sídelnízeleně

-

OPŽP

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list
OPŽP - Realizace sídelnízeleně.

k

výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.

-

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 1Zz2a členů.
Pro 12 hlasů
U

proti 0 hlasŮ

zdržel se 0 hlasů

snesení č, 6 l 2 l 2O2O l VK:.

Výběrová komise MAS Sokolovsko proiednala a schvaluje long list k výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.
OPŽP - Realizace sídelnízeleně.

Tím bylo ukončeno jednání k programovému rámci OPŽP.

-
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Jednání bylo ukončeno v 16 hodin.

Zapsala: Anna Maria Schrócková
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Předseda Výběrové komise: Vladimír Mikeš

Podpisy ostatních přítomných členůVK;

obec Libavské Údolí (petra Gajičová):
Město Horní Slavkov (Soňa Kvasničková):
Město Kraslice (Roman Kotilínek):
Obec Královské Poříčí(Alfredlebauer)

:

ept connector, s.r.o. (Tomáš Musil):

Pavelčáslava: ,.;/-,
Bedřich Loos (Hartenberg z. s.)
Pomoc v nouzi (Robert Pisár):
IMiIoš Bělohlávek:

,z:

TradičnířemeslaBernard z.s. (Hana Bašková):
Karel Fiala:

lrena Lechanová:
František Bartoň:

Milan Hloušek:
Milan Pokorný:
Vladimír Lokaj:
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Khamoro o.p.s. (Emil Voráč):
Tomáš Fenkl:

Přílohy:
Long list k výzvě 7.Yýzva MAS Sokolovsko o.p.s.

-

OPŽP

-

Realizace sídelnízeleně

*

*
*
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EVROPSKÁ UN|E
Evropsk fond pro regionální rozvoj

*
*
*

lntegrovan regionální operaění program
Název projektu: reg.Č. CZ,06.4.59l0.0/0.0/15_003/0009315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2078-2023"
financovanri z lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu, specifickli cíl 4.2,

prezenční]istina - vt běrová komise
ško!Ícímístnost na statku Bernord, Šachetní1,45, Królovské

Název organizace
tibavské Údolí
ZS 4, ve ejn, sektor

Horníslavkov
ve ejn, sektor

Jméno a p ijmení
lng. Petra Gajičová

Mgr. Soňa Kvasničková

ZS 4,

Kraslice
ZS 4,

ve ejn, sektor

ZS 4,

ve ejn, sektor

Loket

královské po íčí
ZS 4, ve ejn, sektor
ZS 1, neve

ejn sektor

Roman kotilínek

lng. Mgr. Petr Adamec

lng. Alfred Gebauer

PhDr. Pavel Čáslava

Po íčí,04.03.2020 čas 15:00 hodin

Podpis

,
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EVROPSKÁ UNIE
Evropsk fond pro regionální rozvoj

*
*
*

lntegnrvan regionáIní operačníprog]am
Název projektu: reg.Č. C7.06.4.5910.0/0.0/15_003/0009315
z
ého

Název organizace
ZS

]_,

neve ejn, sektor

Hartenberg z.s.
ZS 1, neve ejn, sektor

Pomoc v nouzi, o,p.s.
ZS

1_,

neve ejn, sektor

@|d:fiitlT"" ##H
"Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2Ot8-2O23"
,amu,
ího operačního
cí| 4.

Jméno a p ijmení

Bed ich Loos

Mgr. Robert Pisár

Mgr. Karel Fiala

Tradičníemesla Bernard z.s.
ZS 2, neve ejnl sektor

Mgr. Hana Bašková

ZS 2, neve ejn, sektor

Miloš Bělohlávek

ZS 3, neve ejnti sektor

lrena Lechanová

ejn

sektor

--)

lng. Vladimír Mikeš

Mgr. Karel Fiala
ZS 2, neve ejnt sektor

ZS 3, neve

Podpis

František Bartoň
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Evropskl fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operačníprogram
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Název projektu: reg.Č. cz.o6.4,59/o.o/o.0/15_oo3/0oo9315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdob í 2o1r8-2o23,,
financovan z lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu, specifick cíl 4.2,

Název organizace
ZS 3, neve ejnri sektor

ZS 3, neve

Jméno a p ijmení
Milan Hloušek

ejn, sektor

Vladimír Lokaj

ZS 3, neve ejn, sektor

Milan Pokorn,

Khamoro o,p.s.

EmilVoráč

ZS 2, neve ejn,i sektor

ejn, sektor

lng. Tomáš Fenkl

ept connector s.r.o.
ZS 1, neve ejnlí sektor

lng. Tomáš Musil

ZS 2, neve

Podpis

#)/

