
    
 

 

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Královská stezka o.p.s. 29.4.2013 

Zasedání v zasedací místnosti MěÚ Habry, od 14:30 hodin 

 

Přítomní hodnotitelé: pan Bohuslav Kubát, pan Václav Průša, paní Eliška Zdražilová, pan Josef Pešek, 

              pan Petr Zadina, pan Miloslav Pátek,– náhradnice - slečna Andrea Stará 

Další přítomní: Gustav Charouzek (ředitel MAS), Jaroslava Dvořáková (předsedkyně MAS), Karolína 

Ortová (zapisovatel) 

Začátek zasedání: 

Zasedání Výběrové komise bylo svoláno z důvodu přebodování určitých kritérií projektů. Na 

únorovém zasedání výběrové komise, dne 4.2.2013, byl v listech pro hodnotitele uveden chybně 

rozsah bodů u Fiche 2 a 3 u jednoho bodovacího kritéria. Je tedy v zájmu MAS i hodnotitelů uvést vše 

do pořádku a bodování projektů správně opravit.  

 

Jednalo se o hodnocení Fiche 2, preferenční kritierium 14 – Projekt byl konzultován se 

zaměstnanci MAS, kde bylo chybně uvedeno bodování 0/5 bodů, přičemž správně dle Fiche mělo být 

uvedeno 0/3 body. Všechny projekty ve Fichi 2 budou rovnoměrně sníženy o 2 dva body. 

 

Dále se jednalo o hodnocení Fiche 3, preferenční kriterium 10 – Veřejná obhajoba, kde bylo chybně 

uvedeno bodování 0/10, přičemž správně dle Fiche mělo být uvedeno 0/3 body. Všechny projekty ve 

Fichi 3 budou rovnoměrně sníženy o 7 bodů. Hodnotitelská komise prošla všechny projekty a 

přebodovala tyto kritéria. 

 

Chybné bodování u Fiche 2 se týkalo projektů: 

- Města Habry 

- Sboru dobrovolných hasičů Bačkov 

- Obce Dolní Krupá 

- Nadačního fondu Aktivní ženy na venkově 

- Městyse Uhelná Příbram 

- Obce Vepříkov 

- TJ Sokol Rozsochatec 

- Žďárského vlka 

- Mimochodem 

 

Chybné bodování u Fiche 3 se týkalo projektů: 

- Leština u Světlé nad Sázavou 

- Město Světlá nad Sázavou 

- Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 



    
 

- Petr Vančura 

 

Dále bylo shledáno, že u projektu Města Habry a Sboru dobrovolných hasičů Bačkov bylo uvedeno 

bodování preferenčního kritéria 7 - Projekt je realizován jako víceúčelové zařízení (multifunkční 

objekt) min. pro 2 účely. V projektu došlo ke špatnému vyplnění bodového kritéria hodnotiteli, kde u 

Města Habry přidělili bodů 7 na místo 10 a u Sboru dobrovolných hasičů Bačkov 6 bodů na místo 10. 

Hodnotitelé svou chybu opravili. 

Po přebodování preferenčních kritérií u všech výše uvedených projektů byly upraveny tabulky 

vybraných projektů. Žádné pořadí u projektů se nezměnilo a projekty zůstaly v takovém pořadí, 

v jakém byly při předání na SZIF. V 6 výzvě MAS byly podpořeny všechny odevzdané projekty. 

 

V rámci zasedání byly tedy opraveny všechny chyby předchozího bodování a byly překontrolovány 

všechny hodnocení a seznamy projektů s body. Vše bylo řádně a jednomyslně odsouhlaseno. 

 

Zasedání Výběrové komise bylo ukončeno v 17:20 hodin.  

 

 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

 

Ověřovatel:  Andrea Stará 


