
Zasedání Programového výboru Královská stezka dne 17. 1. 2017 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Luděk Šíma 

Ověřovatel 2: Martin Sedlák 

Omluven:  

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 14:30. Bylo konstatováno, že zasedání Programového 

výboru bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 8 členů Programového výboru ve 

správném zastoupení partnerů.   

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Je navrženo, aby zapisovatelem byla Karolína Ortová, ověřovateli pan Luděk Šíma a pan Martin Sedlák. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i přítomným 

sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a pana Martina Sedláka. Zapisovatelem 

slečnu Karolínu Ortovou.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Jednací řády PV a VK 

Programový výbor byl zahájen úvodním slovem paní Jaroslavy Dvořákové. Poté pan Charouzek 

seznámil partnery s aktualitami a řešenými problémy. V rámci PRV se plánuje vyhlásit v únoru výzva a 

je nutné mít schválené jednací řády PV a VK. Pan Charouzek dává hlasovat o schválení předložených 

jednacích řádů. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje jednací řády VK a PV. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. Výzvy a Fiche, preferenční kritéria 

MAS připravuje výzvu z Programu rozvoje venkova na Fiche Podnikání a cestovní ruch a Fiche 

Zemědělství. Připravuje veškeré podklady související s výzvou a konzultuje záměry. Pan Charouzek 

komentuje Fiche a jednotlivá hodnotící kritéria a jejich bodovou škálu a PV je doplňuje a upravuje.  

Programový výbor odsouhlasuje výzvy a preferenční kritéria pro hodnocení a výběr projektů MAS 

Královská stezka o.p.s. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 



3. Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Královská stezka o.p.s. 

Pro Program rozvoje venkova – musí být v rámci pokladů pro výzvu zpracovány Interní postupy pro 

podání, hodnocení a výběr projektů. Pan Charouzek představuje dokument a dává návrh na schválení 

vytvořených Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Královská stezka o.p.s., 

které jsou předloženy.  

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 

Královská stezka o.p.s. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

4. Dotazy a diskuse 

Dotazy nejsou, jednání bylo ukončeno po 15. hodině.  

 

Usnesení ze zasedání Programového výboru MAS Královské stezky ze dne 17. 1. 2017 od 14:30 

hodin. 

Programový Výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Davida Šorma a pana Martina Sedláka. 

Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.  

2. Programový výbor schvaluje jednací řády VK a PV. 

3. Programový výbor odsouhlasuje výzvy a preferenční kritéria pro hodnocení a výběr projektů 

MAS Královská stezka o.p.s. 

4. Programový výbor odsouhlasuje Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 

Královská stezka o.p.s. 

 

 

Zapisovatel – Karolína Ortová ………………………………………….. 

Ověřovatelé – Luděk Šíma………………………………………… 

Martin Sedlák………………………………………… 

 


