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Zápis z jednání výběrového výboru MAS KJH, o.p.s. 
19. 5. 2021 od 15:30 hodin 

Úpice 
 
Přítomni:  Soukromý sektor: Vladimír Diblík, Ludmila Krejčová, Zdeněk Vít, Vladimíra Pátková, 

Josef Davidík 
                   Veřejný sektor: Jaroslav Balcar, Jaroslav Pich, Vladimír Provazník,   
Omluveni: Roman Lindauer 
Hosté: Jan Balcar, Daniela Müllerová, Hana Bryknarová – MAS KJH, o.p.s. 
 
Program: 
 

1. Zahájení jednání, schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Schválení jednacího řádu výběrového výboru MAS 
3. Proškolení členů výběrového výboru 
4. Věcné hodnocení projektů v 4. výzvě PRV 
5. Diskuse 

 
1. Zahájení jednání 
Předseda výběrového výboru zahájil jednání a konstatoval, že výběrový výbor je usnášeníschopný. 
Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že výbor splňuje všechny podmínky pro zasedání. Přítomní 
členové následně schválili program jednání. Zapisovatelem jmenovali Danielu Müllerovou a 
ověřovatelem zápisu Vladimíra Diblíka.  
 
Usnesení č. 1:   
Členové výběrového výboru jmenovali zapisovatelem zápisu Danielu Müllerovou  
a ověřovatelem zápisu Vladimíra Diblíka. 
pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 
2. Schválení jednacího řádu výběrového výboru MAS KJH, o.p.s. 
Členové výběrového výboru byli seznámeni s aktualizací jednacího řádu výběrového výboru MAS dle 
nového statutu. 
 
Usnesení č. 2:   
Členové výběrového výboru schvalují jednací řád výběrového výboru MAS. 
pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 
 
3. Proškolení členů výběrového výboru 
Výběrový výbor se sešel k věcnému hodnocení projektů ve 4. výzvě MAS z PRV. Výběrovému výboru 
byly poskytnuty veškeré podklady k jednotlivým projektům tak, aby věcné hodnocení proběhlo co 
nejefektivněji. Před předáním materiálů podepsali členové výběrového výboru etický kodex. V úvodu 
jednání proběhlo proškolení členů výběrového výběru ohledně hodnocení projektů. 
 
4. Věcné hodnocení projektů v 4. výzvě PRV 
Předvýběr projektů ve věcném hodnocení probíhal dle Manuálu pro hodnocení, způsob výběru 
projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti. 
Na základě bodového hodnocení stanovil výběrový výbor pořadí projektů podle počtu bodů. 
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Fiche 8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
 
Celková tabulka s počtem přidělených bodů a s vybranými/nevybranými projekty je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Usnesení č. 3: 
Výběrový výbor schvaluje provedené hodnocení projektů ve fichi č. 8, přidělený počet bodů a pořadí 
projektů. 
pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 
 
5. Diskuse 
Na závěr jednání proběhla diskuse členů výběrového výboru. 
 
Příští setkání bude společné s dalšími orgány MAS KJH, o.p.s. bude 15. 6. 2021 od 15:30 hodin 
v zasedací místnosti MAS. 
 
 
 
 
Zapsala: Daniela Müllerová                                                  …………………………………………………………. 
 
 
 
 
Ověřil:  Vladimír Diblík                                                         ………………………………………………………… 
 
 
V Úpici 19. 5. 2021 


