
 

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 

    MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

 

    Sídlo:  Předměstská 286, 507 43 Sobotka 
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    IČO:   25988417   1 

 

 

     V Sobotce 11.12.2020 

Zápis 
z jednání Kontrolního výboru MAS  

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj per rollam 7.12. - 10.12.2020 
 

 
Hlasující:  Mgr. Ondřej Havrda Obec Karlovice 
  Josef Jermář Fyzická osoba   
  Ing. Jitka Kořínková Sdružení Český ráj 
 
 
Z důvodu vyhlášeného nouzové stavu a na základě doporučení MMR – ORP k jednání povinných 

orgánů MAS z 1.6.2020 bylo prezenční jednání Kontrolního výboru MAS nahrazeno hlasováním per 

rollam. Všichni členové Kontrolního výboru byli nejprve emailem obeznámeni se situací a s 

podmínkami hlasování per rollam.  

 

Po odsouhlasení podmínek hlasování a výběru projektů ke kontrole střetu zájmu obdrželi emailem 

členové Kontrolního výboru hlasovací formuláře, které na základě pověření předsedy Kontrolního 

výboru pana Ondřeje Havrdy rozeslala pracovnice MAS Veronika Horáková. 

 

Hlasovat bylo možno v časovém rozmezí  7.12.2020 12:00 hodin - 10.12.2020 12:00 hodin. 

 
Kontrola postupu hodnocení (střet zájmu) uplynulých výzev byla jediným bodem jednání. 

 

 

 

        1) Kontrola postupu hodnocení (střetu zájmu) uplynulých výzev 

 
Kontrolní výbor prověřil vzorek projektů z proběhlých výzev, zda u jejich hodnocení nebyli členové 

Výběrové komise nebo Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů ve střetu 

zájmů. Z každé výzvy byl prověřen aspoň jeden projekt, který byl MAS vybrán k realizaci a zároveň se 

realizoval nebo realizuje (u novějších výzev je aspoň v administrativní kontrole řídícího orgánu). 

V rámci 3. výzvy PRV, fiche 6 byly podány žádosti z 5 oblastí podpory, z každé oblasti podpory byl 

vybrán aspoň 1 projekt. 
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 Hlasování: Schvalujete, že u prověřovaného vzorku projektů nedošlo k žádnému  

 pochybení při šetření střetu zájmu? 

 

 Pro:   3  Proti:   0  Zdržel se:   0 

  

 Kontrolní výbor schvaluje, že u prověřovaného vzorku projektů nedošlo k žádnému  

 pochybení při šetření střetu zájmu. 

 

 

 

Zapsala : Marcela Machová 

Ověřil : Mgr. Ondřej Havrda, předseda KV MAS 
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