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Část I
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1)

Tato směrnice stanovuje Statut Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje (dále jen „komise KVK“), který upravuje složení a způsob jednání komise KVK.

(2)

Komise KVK se ustanovuje na dobu neurčitou. V případě jakékoliv změny je nutno předložit nový
návrh ke schválení Radě Jihočeského kraje.

(3)

Komise KVK je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje pro tvorbu pravidel, upřesnění kritérií
a současně plní úkoly hodnotící komise v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (dále
jen „program POV“).

(4)

Komise KVK může Radě Jihočeského kraje doporučit podporu aktivit, které napomáhají rozvoji
venkova na území Jihočeského kraje.

Část II
Složení a činnost komise
Článek 2
Složení komise
(1)

Členy komise KVK a jeho předsedu jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje na základě
usnesení.

(2)

Komise KVK je složena při respektování principu partnerství z členů Zastupitelstva Jihočeského
kraje, představitelů obcí, nevládních organizací (např. Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst
a obcí ČR, reprezentantů zemědělských a ekologických organizací, Svazu knihovníků
a informačních pracovníků, Svazu místních samospráv atp.) a pracovníků správce programu POV.

(3)

Složení komise KVK bude připravováno tak, aby v něm byl zastoupen každý okres kraje alespoň
jedním členem.

Článek 3
Činnost komise
(1)

Komise KVK se podílí na tvorbě Pravidel programu POV pro žadatele.

(2)

Komise KVK projednává žádosti o poskytnutí dotace, podané v rámci programu POV.

(3)

Komise KVK navrhuje vyřazení žádosti o dotaci z důvodu nesplnění závazných podmínek
programu POV.

(4)

Komise KVK je oprávněna zpřesnit kritéria, sloužící k sestavení pořadí žádostí a stanovení výše
poskytnuté dotace v rámci programu POV.

(5)

Komise KVK navrhuje výši dotace u jednotlivých žádostí v rámci programu POV.

(6)

Komise KVK doporučuje Radě Jihočeského kraje ke schválení upřesnění či změny týkající
se podstatných náležitostí smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu POV (např. změnu výše
a účelu dotace) na základě písemné žádosti žadatele.
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(7)

Komise KVK doporučuje Radě Jihočeského kraje zřízení nové Školy obnovy venkova v kraji
na základě její žádosti.

(8)

Komise KVK doporučuje Radě Jihočeského kraje podpořit aktivity, které napomáhají rozvoji
venkova na území Jihočeského kraje. Návrh na podporu předloží předseda komise KVK na jednání
rady.

(9)

Komise KVK se schází podle potřeby plnění daných úkolů. Jednání komise KVK svolává předseda,
a to i na základě požadavků jejích členů. Termín jednání je sdělen členům komise KVK
elektronickou formou, a to nejméně 7 kalendářních dní před termínem jednání.

(10) Komise KVK je schopna přijímat usnesení, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
(11) Svou účast na jednání potvrdí členové komise KVK podpisem na prezenční listině.
(12) Jednání komise KVK řídí její předseda nebo jím určený zástupce.
(13) Komise KVK rozhoduje kolektivně, výstupem je doporučení komise KVK.
(14) Doporučení komise KVK schvaluje komise KVK nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě
rovnosti počtu hlasů má rozhodující váhu hlas předsedy komise KVK (případně jeho zástupce).
(15) Komise KVK o hodnocení žádostí vyhotoví protokol formou návrhu na přidělení dotací v rámci
programu POV, který je součástí doporučení komise KVK.
(16) Protokol s návrhem na přidělení výše dotace jednotlivým žádostem v rámci programu POV jako
součást doporučení komise KVK předloží předseda komise KVK ke schválení radě a zastupitelstvu
kraje.
(17) Ve výjimečných případech lze provádět doporučení korespondenční formou per rollam, které
probíhá e-mailem za účasti všech členů komise KVK. Při hlasování touto formou je každý z členů
komise KVK povinen při elektronické komunikaci srozumitelným způsobem vyjádřit svůj názor
(ano-ne, pro-proti, souhlasím–nesouhlasím, schvaluji–neschvaluji-zdržuji se). Doporučení formou
per rollam je přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina členů komise KVK. V případě
rovnosti počtu hlasů má rozhodující váhu hlas předsedy komise KVK (případně jeho zástupce).
(18) Činnost vykonávaná členy komise KVK je bez nároku na finanční ohodnocení.

Část III
Závěrečná ustanovení
(1)

Směrnice SM/65/RK je účinná dnem 5. 5. 2022.
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