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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 

Datum jednání: 15. 5. 2019 

Čas jednání: 9:00 hod 

Místo jednání: kancelář MAS KH, Brigádnická 709, Ostrov 

Přítomni: členové VK dle prezenční listiny 

                dále: Ing. Jana Urbánková, Bc. Lenka Vaňková, Ing. Alexandra Fürbachová 

 

Program jednání: 

1. Volba předsedy VK 

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Kontrola usnesení VK 

5. Informace o proběhlých výzvách č. 12, 13, 14, 15 v Programovém rámci IROP. 

6. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 12. výzvy IROP  

7. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 13. výzvy IROP 

8. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 14. výzvy IROP 

9. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 15. výzvy IROP 

10. Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů ve 12. až 15. výzvě 

11.  Proškolení členů VK postupy hodnocení a výběr projektů v Programovém rámci IROP 

12.  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 12. výzva IROP 

13.  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 13. výzva IROP 

14.  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 14. výzva IROP 

15.  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 15. výzva IROP 

16.  Dotazy, diskuze, různé, stanovení dalšího termínu jednání komise  

 

Přítomné přivítala Ing. Jana Urbánková, vedoucí manažerka SCLLD a ředitelka společnosti MAS 

Krušné hory a zahájila jednání tím, že prohlásila Výběrovou komisi za usnášeníschopnou.  

 

1) Volba předsedy VK 

Členové VK  navrhli jako předsedu Výběrové komise pana Zdeňka Janského.  

 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje pana Zdenka Janského jako předsedu Výběrové komise. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 68/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje pana Zdenka Janského jako předsedu Výběrové 

komise. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 1 

 

2) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předseda VK navrhl jako zapisovatelku jednání Ing. Alexandru Fürbachovou a paní/pana Luboše 

Pastora jako ověřovatele zápisu. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru Fürbachovou a 

jako ověřovatele zápisu Luboše Pastora. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení VK č.69/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 
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Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Alexandru 

Fürbachovou a jako ověřovatele zápisu Luboše Pastora. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

                                                                                                                                                                                                

3) Schválení programu jednání 

Ing. Jana Urbánková předložila členům VK návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky 

zaslané členům VK předem elektronicky. K návrhu programu nebyly žádné připomínky. VK hlasovala 

o výše uvedeném programu jednání.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 70/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

 

4) Kontrola usnesení VK 

Ing. Jana Urbánková informovala VK o stavu plnění usnesení VK. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí informaci o stavu plnění usnesení VK. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 71/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí informaci o stavu plnění usnesení VK. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

5) Informace o proběhlých výzvách č. 12, 13, 14, 15 v Programovém rámci IROP. 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová seznámila přítomné se stavem 

proběhlých výzev č. 12, 13, 14, 15  v Programovém rámci IROP. 

 
Výzva 12. výzva MAS Krušné hory – IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a 

fungující dopravní a technická infrastruktura III. 

zaměření výzvy: Bezpečnost, Cyklodoprava 

zahájení: 20.11.18 

ukončení: 21.01.19 

alokace: 18 000 000,000 Kč 

počet podaných projektů: 1 

 

Výzva 13. výzva MAS Krušné hory – IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a 

vzdělávání III 

zaměření výzvy: Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních 

škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

zahájení: 20.11.18 
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ukončení: 22.01.19 

alokace: 6 000 000,000 Kč 

počet podaných projektů: 1 

 

Výzva 14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Udržované kulturní, historické, 

technické a hornické památky III 

zaměření výzvy: Památky 

zahájení: 22.11.18 

ukončení: 31.01.19 

alokace: 3 828 000,000 Kč 

počet podaných projektů: 1 

 

Výzva 15. výzva MAS Krušné hory – IROP – Zlepšení prevence rizik a jejich 

předcházení a zlepšení ochrany území a obyvatelstva III. 

zaměření výzvy: Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

zahájení: 27.11.18 

ukončení: 31.01.19 

alokace: 3 000 000,000 Kč 

počet podaných projektů: 1 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí předloženou informaci o proběhlých výzvách č. 

12, 13, 14, 15 v Programovém rámci IROP. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 72/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory bere na vědomí předloženou informaci o proběhlých výzvách 

č. 12, 13, 14, 15 v Programovém rámci IROP. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

6) Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 12. výzvy IROP 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné s 

projektem pro věcné hodnocení v rámci 12. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. Jedná se 

o projekt, který splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace 

také obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 
Projekt č. a název: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010900  

Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín 

Žadatel: Město Hroznětín 

zaměření projektu: bezpečnost dopravy (vybudování chodníku, v délce 685 m) 

doba realizace: od 1. 12. 2017 do 31.8.2019 

Celkové náklady: 5 594 234,77 Kč 

Celk.způs. náklady: 4 899 913,28 Kč 

Požadavek dotace: 4 654 917,61 Kč 

Plnění indikátorů: 75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě: cílová hodnota: 1 

Hodnocení FNaP: Projekt splnil formální náležitosti a přijatelnost a postoupil do věcného hodnocení.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 12. výzvy MAS Krušné hory 

– Doprava III. 
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K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 73/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 12. výzvy MAS 

Krušné hory – Doprava III. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 1 

 

 

7) Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 13. výzvy IROP 

Manažerka programového rámce OPZ  Bc. Lenka Vaňková podrobně seznámila přítomné s projektem 

pro věcné hodnocení v rámci 13. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. Jedná se o 

projekt, který splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace také 

obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 
Projekt č. a název: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010964 Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a 

chemie ZŠ Masarykova Ostrov 

Žadatel: Město Ostrov 

zaměření projektu: Infrastruktura základních škol (Vznikne kabinet pro pomůcky odborných předmětů a 

kabinet pro tři učitele, laboratoř a posluchárna přírodních věd). 

doba realizace: od 3. 6. 2019 do 30. 8. 2019 

Celkové náklady: 3 795 165,85 Kč 

Celk. způs. náklady: 3 495 777,97 Kč 

Požadavek dotace: 3 320 989,07 Kč 

Plnění indikátorů: 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení, cílová hodnota: 1,000 

50001 Kapacita podpor. zaříz. péče o děti nebo vzdělávacích zaříz., cíl. hodnota: 46 

Hodnocení FNaP: Projekt splnil formální náležitosti a přijatelnost a postoupil do věcného hodnocení.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 13. výzvy MAS Krušné hory 

– Vzdělávání III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 74/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 13. výzvy MAS 

Krušné hory – Vzdělávání III. 

 

Výsledek hlasování Pro  6 Proti 0 Zdržel se 1 

 

8) Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 14. výzvy IROP 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné s 

projektem pro věcné hodnocení v rámci 14. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Památky III. Jedná se 

o projekt, který splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace 

také obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 
Projekt č. a název: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011020 Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny 

v Božím Daru 

Žadatel: Město Boží Dar 

zaměření projektu: Památky (restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Anny) 

doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31.12.2020 

Celkové náklady: 3 500 000,00 Kč 

Celk. způs. náklady: 3 500 000,00 Kč 

Požadavek dotace: 3 325 000,00 Kč 

Plnění indikátorů: 90501 Počet revitalizovaných památkových objektů, cílová hodnota: 1 
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91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek a atrakcí, cílová hodnota: 5000,000 

Hodnocení FNaP: Projekt splnil formální náležitosti a přijatelnost a postoupil do věcného hodnocení.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 14. výzvy MAS Krušné hory 

– Památky III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 75/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 14. výzvy MAS 

Krušné hory – Památky III. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

9) Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 15. výzvy IROP 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné s 

projektem pro věcné hodnocení v rámci 15. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – IZS III. Jedná se o 

projekt, který splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace také 

obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 
Projekt č. a název: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011028 Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, 

SDH Nejdek 

Žadatel: Město Nejdek 

zaměření projektu: Stanice IZS (modernizovaná stanice jednotky SDH Nejdek) 

doba realizace: od 1. 8. 2018 do 31. 5. 2019 

Celkové náklady: 2 999 972,10 Kč 

Celk. způs. náklady: 2 999 972,10 Kč 

Požadavek dotace: 2 905 592,10 Kč 

Plnění indikátorů: 57501 Počet nových a moderniz. objektů sloužících složkám IZS, cílová hodnota: 1 

Hodnocení FNaP: Projekt splnil formální náležitosti a přijatelnost a postoupil do věcného hodnocení.  

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 15. výzvy MAS Krušné hory 

– IZS  III. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 76/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory se seznámila s projektem podaným do 15. výzvy MAS 

Krušné hory – IZS III. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

10) Šetření ke střetu zájmů k hodnocení a výběru projektů ve 12. až 15. výzvě 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné 

s postupem pro šetření střetu zájmů. Ke každému hodnocení a výběru projektu je, v souladu 

s interními postupy, každý člen výběrové komise povinen provést vyhodnocení střetu zájmů a 

podepsat Etický kodex (EK).  
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Vzhledem dodržení zásad transparentnosti hodnocení a výběru projektů a etického kodexu byl 

z hodnocení a výběru projektu v rámci 12. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava III. vyloučen 

pan Zdeněk Janský a z 13. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání III. vyloučen pan Luboš 

Pastor, jelikož se podílel na zpracování žádosti o podporu na podaný projekt v dané výzvě. Taktéž 

manažerka programového rámce Ing. Alexandra Fürbachová, jelikož se podílela na zpracování žádosti 

o podporu na podaný projekt v téže výzvě, nebude přítomna na jednání hodnotící komise projektů ve 

13. výzvě a zastoupí jí manažerka programového rámce IROP Bc. Lenka Vaňková. 

 

Všichni přítomní členové výběrové komise podepsali Etický kodex ke každému hodnocenému 

projektu. 

 

 

11)  Proškolení členů VK postupy hodnocení a výběr projektů v Programovém rámci IROP 

Manažerka programového rámce IROP podrobně seznámila přítomné s postupy hodnocení a výběru 

projektů. Ty se řídí aktuální verzí směrnice MAS s názvem Transparentnost hodnocení a výběru 

projektů, zamezení střetu zájmů, verze 03 (platnost od 14.9.2018), která je dostupná na webu MAS 

zde: https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/. 

Věcné hodnocení bude probíhat následovně: 

Do věcného hodnocení jsou předány žádosti o podporu, které splnily podmínky kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrové komise (VK).  

Z členů VK je vytvořena Hodnotící komise (HK), která provádí věcné hodnocení projektů ve výzvě 

MAS. HK se skládá z 3 členů VK. HK dodržuje podmínku hlasovacích práv. Členové HK v průběhu 

hodnocení nekomunikují s žadateli. Členové HK hodnotí aritmetickým průměrem, vyplňují a 

podepisují kontrolní list ke každému projektu. Na jednání HK vznikne kontrolní list ke každému 

hodnocenému projektu, který předloží členové HK na jednání VK. Výstupem jednání HK je vyplněný 

a odsouhlasený Kontrolní list věcného hodnocení a seznam hodnocených projektů seřazených podle 

věcného hodnocení. Věcné hodnocení předložených žádostí a seznam projektů schvaluje VK.  

Na jednání HK je přítomen Manažer programového rámce IROP (nebo jeho zástupce), který zapisuje 

výsledky jednání HK do zápisu, kontrolního listu a seznamu projektů, ty jsou pak přílohou zápisu 

jednání. O věcném hodnocení předložených žádostí VK hlasuje.  
Členové VK, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v zájmu zajištění 

usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží.  

Na jednání VK vznikne zápis, který obsahuje projekty seřazené sestupně podle dosažených bodů, 

rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti 

bodů bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+. 

Po jednání VK je Manažerem programového rámce IROP výsledek hodnocení spolu s kontrolním 

listem vložen do MS2014+ do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové komise. 

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím automatické interní depeše 

MS2014+ po zadání výsledku věcného hodnocení do MS2014+ a změně stavu. 

Ode dne doručení depeše s výsledkem hodnocení běží žadateli lhůta pro možnost podání žádostí o 

přezkum v případě negativního i pozitivního výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou podání 

žádosti o přezkum vzdát.  

Po uplynutí lhůt jsou projekty předány Rozhodovacímu orgánu. Ten je odpovědný za výběr projektů. 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory konstatuje, že byla seznámena se zásady transparentního 

hodnocení a výběru projektů a proškolena v procesech hodnocení a výběru projektů v souladu 

s Interními postupy MAS.  

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 77/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

https://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
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Výběrová komise MAS Krušné hory konstatuje, že byla seznámena se zásady transparentního 

hodnocení a výběru projektů a proškolena v procesech hodnocení a výběru projektů v souladu s 

Interními postupy MAS. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

12)  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 12. výzva IROP 

Návrh sestavení hodnotící komise k projektu podanému ve 12. výzvě MAS – IROP vedoucí manažerka 

SCLLD Ing. Jana Urbánková předložila následující. Návrh proběhl s přihlédnutím k tomu, aby bylo 

zamezeno střetu zájmů a byla dodržena podmínka hlasovacích práv: 

Návrh složení hodnotící komise: 

- Zdeněk Matějů 

- Miloš Kameš 

- Luboš Pastor 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 12. výzvy MAS Krušné hory – Doprava III: Zdeněk Matějů, Miloš Kameš, Luboš Pastor. 

 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 78/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 12. výzvy MAS Krušné hory – Doprava III: Zdeněk Matějů, Miloš Kameš, Luboš 

Pastor. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

13)  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 13. výzva IROP 

Návrh sestavení hodnotící komise k projektu podanému ve 13. výzvě MAS – IROP vedoucí manažerka 

SCLLD Ing. Jana Urbánková předložila následující. Návrh proběhl s přihlédnutím k tomu, aby bylo 

zamezeno střetu zájmů a byla dodržena podmínka hlasovacích práv: 

Návrh složení hodnotící komise: 

- Jan Němeček 

- Luboš Garaj 

- Jiří Beldík 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 13. výzvy MAS Krušné hory – Vzdělávání III: Jan Němeček, Luboš Garaj, Jiří Beldík. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 79/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 13. výzvy MAS Krušné hory – Vzdělávání III: Jan Němeček, Luboš Garaj, Jiří 

Beldík. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 
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14)  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 14. výzva IROP 

Návrh sestavení hodnotící komise k projektu podanému ve 14. výzvě MAS – IROP vedoucí manažerka 

SCLLD Ing. Jana Urbánková předložila následující. Návrh proběhl s přihlédnutím k tomu, aby bylo 

zamezeno střetu zájmů a byla dodržena podmínka hlasovacích práv: 

Návrh složení hodnotící komise: 

- Miloš Kameš 

- Lada Baranek-Lapinová 

- Jiří Beldík 
 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 14. výzvy MAS Krušné hory – Památky III: Miloš Kameš, Lada Baranek-Lapinová, Jiří 

Beldík. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 
 

Usnesení č. 80/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 14. výzvy MAS Krušné hory – Památky III: Miloš Kameš, Lada Baranek-Lapinová, 

Jiří Beldík. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

15)  Sestavení hodnotící komise pro věcné hodnocení žádostí o podporu – 15. výzva IROP 

Návrh sestavení hodnotící komise k projektu podanému ve 15. výzvě MAS – IROP vedoucí manažerka 

SCLLD Ing. Jana Urbánková předložila následující. Návrh proběhl s přihlédnutím k tomu, aby bylo 

zamezeno střetu zájmů a byla dodržena podmínka hlasovacích práv: 

Návrh složení hodnotící komise: 

- Luboš Garaj 

- Luboš Pastor 

- Jiří Beldík 

 

Návrh usnesení  

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 15. výzvy MAS Krušné hory – IZS III: Luboš Garaj, Luboš Pastor, Jiří Beldík. 

K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Usnesení č. 81/05/2019 ze dne 15. 5. 2019 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje následující složení Hodnotící komise pro projekty 

podané do 15. výzvy MAS Krušné hory – IZS III: Luboš Garaj, Luboš Pastor, Jiří Beldík. 

 

Výsledek hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

16)  Dotazy, diskuze, různé, stanovení dalšího termínu jednání komise  

Originály dokumentů, které byly předmětem jednání VK, zápis, prezenční listina, podepsané Etické 

kodexy jsou uloženy v kanceláři MAS Krušné hory o. p. s. Jednání bylo ukončeno v 10:15 hod. 

Termín dalšího jednání Výběrové komise byl stanoven na 22.5.2019 v 9:00. 

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, v Ostrově dne: 15.5. 2019  ……………………… 

Ověřil: Luboš Pastor, v Ostrově dne: 15.5.2019     ……………………..... 

Předseda VK: Zdeněk Janský, v Ostrově dne: 15.5.2019  ……………………….  

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Etické kodexy 

- Př. č. 2 – Prezenční listina 


