
MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

Monitorovací a programový výbor 

  

Zápis z 1. zasedání Výběrové komise 

konaného dne 18. 11. 2013 od 19:00 hodin v Bašti 

  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Zahájení zasedání 

Zasedání Výběrové komise (dále též jako „VK“) bylo zahájeno v 19.00 hodin ředitelkou MAS Nad 

Prahou (dále též jako „předsedající“).  

  

Předsedající zasedání konstatovala, že přítomno je 6 členů VK (z celkového počtu všech devíti 

členů VK), takže VK je usnášeníschopná. 

  

1) Určení  zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová, ověřovatelem Mgr. František Závorka.  

2) Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který byl v souladu s návrhem zaslaným 

společně s pozvánkou. Doplnění ani změnu programu nikdo nenavrhl. 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise MAS Nad Prahou schvaluje následující program zasedání: 

1) Určení zapisovatele a ověřovatele 

2) Schválení programu  

3) Informace o Statutu 

4) Projednání a schválení jednacího řádu VK 

5) Volba předsedy VK 

6) Administrativní úkony výběrového řízení 

7) Otevírání obálek s nabídkami 

8) Hodnocení nabídek 

9) Různé 

Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 1/001/VK bylo schváleno. 

 

Informace o Statutu 

Předsedající seznámila přítomné s obsahem Statutu schváleného Správní radou MAS Nad Prahou 

o.p.s., s částí týkající se Výběrové komise. 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise bere na vědomí Statut MAS Nad Prahou. 

Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 2/001/VK bylo schváleno. 

 

Projednání a schválení jednacího řádu VK 

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici návrh Jednacího řádu. Nikdo 

nenavrhl žádnou změnu nebo doplnění. 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise schvaluje Jednací řád. 



Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 3/001/VK bylo schváleno. 

 

Volba předsedy VK 

Předsedající v souladu se Statutem vyzvala přítomné k navržení předsedy tohoto jednání. Nikdo 

žádný návrh nepřednesl. Předsedající proto navrhla, aby předsedou jednání komise byla zvolena 

paní Věra Richtermocová. 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise schvaluje paní Věru Richtermocovou jako předsedkyni jednání komise. 

Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 4/001/VK bylo schváleno. 

 

Administrativní úkony výběrového řízení 

Přítomní podepsali prezenční listinu a prohlášení o nepodjatosti. 

 

Otevírání obálek s nabídkami 

Přítomní konstatovali, že: 

1) Všechny výše uvedené nabídky byly doručeny ve stanoveném termínu.  

2) Všechny obálky s nabídkami byly očíslovány podle pořadí, v jakém byly doručeny (viz. 

Seznam podaných nabídek). 

3) Všechny obdržené obálky s nabídkami jsou k dispozici.  

4) Všechny obálky s nabídkami byly zalepeny a byly v neporušeném stavu.  

5) Obálky byly otevřeny v pořadí, v jakém byly doručeny.  

Přítomní provedly kontrolu jednotlivých nabídek, zda jsou nabídky kompletní a v souladu 

s požadavky uvedenými ve Výzvě k podání nabídky. 

 

Přítomní konstatovali, že nabídka č. 3 nesplnila požadavek daný Výzvou k podání nabídky a 

zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o spolupráci není podepsán osobou vykonávající funkci 

statutárního orgánu. 

 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 Svět dětí na dlani s. r. o. Říčany (IČ 282 

46 187) z dalšího hodnocení.  

Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 5/001/VK bylo schváleno. 

 

Hodnocení nabídek 

Přítomní ohodnotili nabídku č. 1 Tomáš Večera 54,9 body a nabídku č. 1 Stonožka Líbeznice a Bašť 

se baví 85 body. 

Návrh usnesení:  

Výběrová komise schvaluje vítěznou nabídku č. 1 občanských sdružení Stonožka Líbeznice a 

Bašť se baví k realizaci.  

Výsledek hlasování:   Pro   6   Proti    0 Zdrželi se   0   

Usnesení č. 6/001/VK bylo schváleno. 

 

 



Zapisovatel:   Ing. Iva Cucová, v.r. 

 

Ověřovatel:   Mgr. František Závorka, v.r. 

 

Předseda výběrové komise: Věra Richtermocová, v. r. 


