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Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou – kancelář MAS 

 

Program:   14:00 – 14:15  Prezentace účastníků (účast nejlépe hlásit předem) 

 14:15 –            Zahájení 

 Zvolení zapisovatele 

 Seznámení s činností VK na dnešním jednání 

 Představení projektů podaných u MAS v 4.výzvě 

11. kola žádostí o dotaci z PRV, přidělení 

projektů jednotlivým hodnotitelům 

 Usnesení 

                                              - 15:45    Závěr 

 

Přítomni:   Žák, Kovařík, Hrazánek, Bláha, Černá, Kužel, Fořtová 

                                     

 

Zapisovatel:  Zdenka Fořtová  

 

Ověřovatel:  Jiří Kužel  

 

 

 

 

 



Zápisy či usnesení: 

 

 

   

1.       Zahájení a jednání 

Jednání řídil ředitel MAS p. Kužel přivítal přítomné.  

2. Jako zapisovatel byl navržena p. Fořtová, schváleno všemi členy 

VK 

3. Ředitel seznámil přítomné s náplní jejich dnešního jednání a  

       následnými výstupy jejich činnosti 

4. Sekretariátem byly představeny jednotlivé projekty podané u MAS 

ve 4. výzvě 11. kola žádostí o dotaci z PRV – příjem žádostí byl 

ukončen dne 10. září 2010 ve 12:00 hod. byly předloženy projekty: 

 Obec Petrovice u Sedlčan – Oprava místní komunikace IV. 
třídy v obci Petrovice – požadovaná výše dotace  151 771,- 
Kč 

 Obec Krásná Hora nad Vltavou – Oprava místní komunikace 
– požadovaná výše dotace 281 700,- Kč 

 Obec Kamýk nad Vltavou – Kamýk nad Vltavou upravená 
obec – požadovaná výše dotace 282 780,- Kč 

 
Celkem požadováno na projekty ve výzvě č. 4 – 716 251,- Kč 
 
Dále byly jednotlivé projekty přiděleny členům VK 
k následnému obodování.  
 
Všichni členové Výběrové komise dostali k ohodnocení všechny 
tři projekty. 
 
Všemi členy bylo podepsáno čestné prohlášení o nepodjatosti 
vůči projektům, které jim byly přiděleny. Toto prohlášení bylo 
podepsáno na evidenčním listu každého člena VK, kde je 
zároveň seznam přidělených projektů k obodování. 
 

6. Členové VK byli seznámeni s bodovacími kritérii, způsobem hodnocení podle manuálu pro 
hodnocení, který každý obdržel společně s přidělenými projekty a s tabulkou pro evidenci 
hodnocení. Sekretariátem byli zodpovězeny dotazy a uvedeny příklady.  
 

 
7.  Usnesení:  

VK bere na vědomí seznam projektů včetně požadované výše dotace, VK bere na vědomí 

přidělení jednotlivých projektů členům VK k obodování, VK bere na vědomí seznámení 



s bodovacími kritérii, způsobem hodnocení a evidence. VK bere na vědomí, že na další 

jednání mají povinnost přinést přidělené projekty spolu s evidencí hodnocení. 

  

 

 

8.  Závěr: 

Členové VK byli seznámeni s dalším termínem jejich jednání dne 13.10 2010 ve 14 hodin 

v kanceláři MAS. 

 

 

Zapsal: Zdenka Fořtová     

………………………… (podpis) 

 

Ověřil:  Jiří Kužel      

………………………… (podpis) 

 

Předseda Výběrové komise Jaroslava Černá    

………………………… (podpis) 

 


