
   
 

Zasedání Monitorovací komise MAS Královská stezka o.p.s. dne 27. 6. 2019 od 15:00 

hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Lukáš Malina 

Ověřovatel 2: Filip Vala 

Omluven:  

Zasedání Monitorovací komise bylo zahájeno v 15:00 hodin panem Václavem Jarolímem. Pan 

Jarolím konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Jarolím dále konstatoval, že podle 

prezenční listiny je přítomno 6 členů Monitorovací komise. Monitorovací komise je usnášení 

schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Pan Jarolím navrhl určit ověřovateli zápisu pana Lukáše Malinu a jako druhého ověřovatele pana 

Filipa Valu. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Lukáše Malinu a pana Filipa Valu. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Schválení evaluace MAS 

Pan Charouzek seznamuje přítomné s vypracovanou evaluací – mid-term evaluace realizace 

SCLLD, která musí být odevzdána do 30. 6. 2019. Evaluace (hodnocení) realizace strategie CLLD 

je vypracována za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, 

způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD. Evaluace doplňuje monitoring, 

jehož prostřednictvím MAS sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční 

pokrok, věcný pokrok).  

Evaluace má vypracované 3 oblasti: 

- Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD 

- Oblast B – Relevance SCLLD 

- Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

- Oblast D – Manažerské shrnutí 



   
 

Návrh usnesení: 

Monitorovací komise schvaluje vypracovanou mid-term evaluaci MAS Královská stezka, včetně 

všech částí (oblast A, B, C). 

Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. Kontrola hodnocení výzev Výběrovou komisí a Programovým výborem 

Z hlediska minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD je nutné zkontrolovat vzorek 

hodnocení VK a PV z každé výzvy. Z toho důvodu byl zkontrolován projekt z 8. výzvy – Nákup 

automobilu pro terénní formu služby odborného sociálního poradenství a ověřena správnost 

výzvy (etické kodexy, zápis) včetně zjištění zařazení členů VK a PV do sektorů a zájmových 

skupin a z hlediska střetu zájmů. Nebylo shledáno žádné pochybení. 

3. Dotazy a diskuse 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Monitorovací komise ukončeno 

v 15: 30 hodin. 

 

Usnesení ze zasedání Monitorovací komise dne 27. 6. 2019 od 15:00 hodin: 

Dozorčí rada a Monitorovací komise po projednání schvaluje: 

1. Monitorovací komise určuje ověřovateli zápisu pana Lukáše Malinu a pana Filipa Valu. 

Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Monitorovací komise schvaluje vypracovanou mid-term evaluaci MAS Královská stezka, 

včetně všech částí (oblast A, B, C, D). 

Zapisovatel – Lucie Šulcová………………………………………… 

Ověřovatelé – Lukáš Malina………………………………………… 

Filip Vala………………………………………… 

 

       

 

 


