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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
1. Výzvy MAS Jemnicko, o.p.s.
Žádostí o podporu v rámci 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000177/V001
Datum konání: 01.08.2017, od 14:00 hod
Místo konání: kancelář MAS
Přítomen: dle prezenční listiny v příloze
Omluven: Ing. Hynek Blažek, Ing. Lubomír Vedra
Další přitomní: Ing. Lenka Gliganičová
Výběrová komise se sešla, aby obodovala a sestavila pořadí všech Žádostí o dotaci v rámci
jednotlivých Fichí a objektivně označila vybrané Žádosti o dotaci do výše celkové alokované
částky dle právě proběhlé 1. Výzvy MAS Jemnicko, o.p.s. v rámci Programu rozvoje
venkova, Opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Manažerka MAS, Ing. Lenka Gliganičová, přivítala přítomné členy Výběrové komise a
seznámila je s programem jednání.
Jednání se zúčastnilo 5 členů Výběrové komise. Dle statutu je Výběrová komise
usnášeníschopná, když jen přítomna nadpoloviční většina členů a dále, že nebude více jak
50% členů z veřejného sektoru. Obě tyto kritéria jsou splněna.
Manažerka MAS, Ing. Lenka Gliganičová požádala členy Výběrové komise, aby se krátce
představili a poté, aby si zvolili předsedu/předsedkyni. Jako předseda byl navržen pan
Jaroslav Pokorný. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Výběrová komise volí jako předsedu pana Jaroslava Pokorného.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1, usnesení č. 1 bylo přijato

Výběrová komise navrhuje jako ověřovatele pana Jaroslava Pokorného a Bc. Zdeňka Hopiana
a zapisovatelem Ing. Lenku Gliganičovou, manažerku MAS.
Návrh usnesení:
Výběrová komise odsouhlasuje jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Pokorného a Bc.
Zdeňka Hopiana a jako zapisovatele manažerku MAS Ing. Lenku Gliganičovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato
Manažerka MAS, Ing. Lenka Gliganičová přítomné členy Výběrové komise řádně proškolila
ohledně výběru projektů, seznámila je s Etickým kodexem, pravomocemi, odpovědností a
postupem hodnocení. Všichni členové Výběrové komise i zaměstnanci MAS podepsali
Čestné prohlášení Etického kodexu.
Manažerka MAS, Ing. Lenka Gliganičová dále informuje přítomné o 1. Výzvě MAS
Jemnicko, o.p.s.
Pro 1. Výzvu MAS Jemnicko, o.p.s. byly vypsány a od SZIF schváleny Fiche č. 461 –
Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, 465 - Investice do lesnické infrastruktury a
241 – Podpora nezemědělského podnikání. Celkem bylo do této výzvy přijato 9 Žádostí o
podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova.
Do Fiche 465 nebyly podány Žádosti, v rámci Fiche 241 byly podány 2 Žádosti o podporu,
jen na část alokovaného objemu. Do Fiche 461 bylo podáno celkem 7 projektu převyšující
vypsanou alokaci.
Pan předseda Jaroslav Pokorný prošel Interní postupy MAS pro PRV, kde je uveden postup
pro výběr a bodování projektů.
Následovalo stručné představení každého projektu – žadatel, popis projektu, místo realizace,
výše dotace v Kč. Po představení každého projektu byl projekt samostatně obodován členy
Výběrové komise, bylo zhodnoceno a zdůvodněno každé preferenční kritérium a hodnocení a
zdůvodnění bylo zaneseno do papírového archu každého projektu. Přidělené body
z hodnotících listů poté pracovník MAS zadá do dané Žádosti o dotaci – strana E2 –
Preferenční kritéria přidělená MAS.

Představené projekty ve Fichi 461 Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství
1. Tomáš Jelínek – Nesený otočný pluh
Předmětem projektu je pořízení neseného otočného pluhu. Pluh slouží k orbě půdy.

Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

80
40

2. František Habr – Pořízení kolového traktoru
Předmětem projektu je pořízení nového kolového traktoru pro živočišnou výrobu o výkonu
100-130k., který nahradí v současné době používaný traktor.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

60
40

3. ZD Police, družstvo – Pořízení mulčovače
Předmětem projektu je pořízení mulčovače. Mulčovač bude využíván k rozrušování a
homogenizaci posklizňových zbytků.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

60
40

4. ZOS odbyt, s.r.o. – Modernizace eko farmy
Předmětem projektu je pořízení nového kolového traktoru s minimálním výkonem 125 koní,
který doplní současný strojový park.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

85
40

5. Josef Simandl – Pořízení svinovacího lisu
Předmětem projektu je pořízení svinovacího lisu na seno, slámu a senáž.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

70
40

6. Petr Karásek – Pořízení kompaktoru
Předmětem projektu je pořízení poloneseného kompaktoru, který slouží k přípravě půdy
předseťového lůžka.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

70
40

7. Pavel Karásek - Pořízení mobilního stroje pro zemědělskou výrobu
Předmětem projektu je pořízení čelního nakladače na traktor včetně příslušenství. Pořízené
příslušenství: lžíce s přidržovačem, standardní lopata, kleště a vidle.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

70
40

Představené projekty ve Fichi 241 Podpora nezemědělského podnikání
1. Marie Tumová – Nákup olepovacího stroje
Předmětem projektu je nákup olepovacího stroje. Olepovací stroj slouží k olepování
jednotlivých dílců nábytku.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

75
50

2. ECOREM a.s. - Modernizace výrobního areálu společnosti ECOREM a.s.
Předmětem projektu je rekonstrukce výrobní dílny. Bude provedena demontáž konstrukce
krovu a opláštění střechy, bude provedeno vybourání části nadzákladového zdiva, vybourání
dveřních i okenních výplní, otlučení omítky, ubourání komínového tělesa, odstranění vnitřní
elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace.
Počet dosažených bodů
Minimální počet bodů

70
50

Představené projekty ve Fichi 465 Investice do lesnické infrastruktury
V rámci dané Fiche nebyly podány žádné projekty.
V průběhu hodnocení projektů nebyla žádná komplikace či nesoulad mezi hodnotiteli u
jednotlivých projektů. Vždy se všichni shodli na přidělených bodech.
Výběrová komise ohodnotila všechny projekty podle pořadí příjmu na MAS. Po ukončení
hodnocení a zdůvodnění bodového hodnocení, předseda Výběrové komise sestavil pořadí
projektů dle výše získaných bodů.
Přehled hodnocených projektů dle výše přidělených bodů

V případě stejného počtu získaných bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace
v Kč.
Fiche 461
Pořadí
Název žadatele
Název projektu
Počet přidělených
bodů
1
ZOS odbyt, s.r.o.
Modernizace eko farmy
85
2
Tomáš Jelínek
Nesený otočný pluh
80
3
Pavel Karásek
Pořízení mobilního stroje pro
70
zemědělskou výrobu
4
Josef Simandl
Pořízení svinovacího lisu
70
5
Petr Karásek
Pořízení kompaktoru
70
6
ZD Police, družstvo
Pořízení mulčovače
60
František Habr
Pořízení kolového traktoru
60
7

Fiche 241
Pořadí
Název žadatele
1
2

Marie Tumová
ECOREM a.s.

Název projektu
Nákup olepovacího stroje
Modernizace výrobního areálu
společnosti ECOREM a.s.

Počet přidělených
bodů
75
70

Projekt pana Františka Habra – Pořízení kolového traktoru ve Fichi 461 Zvyšování
konkurenceschopnosti zemědělství byl prvním hraničním projektem. MAS má stanoveno v
Interních postupech PRV podporu hraničního projektu, pokud zbývající alokovaná částka
dané Fiche bude minimálně 50 % dotace daného projektu. Projekt dosáhl minimální bodové
hranice, která byla stanovena 40 bodů; hraniční projekt pana Františka Habra získal 60 bodů.
V rámci alokace dané Fiche zbývá více jak 50 % finančních prostředků hraničního projektu –
celkově zbývá 377 000,- Kč, z toho důvodu je možné podpořit hraniční projekt pana Františka
Habra – Pořízení kolového traktoru ve výši dotace 750 000,- Kč. (50 % dotace z projektu je
375 000,- Kč).
Výběrová komise se shodla, že doporučí všechny podané projekty ke spolufinancování ze
strany SZIF.
Návrh usnesení:
Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů a pořadí projektů, jak je uvedeno
v tabulce výše.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato
MAS zároveň vytvořila Seznam doporučených žádostí o podporu Výběrovou komisí, který
bude následně schválen Rozhodovacím orgánem MAS.

Postup výběru jednotlivých Žádostí dle Opatření byl v korelaci s pořadím a dosaženým
bodovým hodnocením a výší celkové alokované částky.
Usnesení ze zasedání Výběrové komise:
1. Výběrová komise volí jako předsedu pana Jaroslava Pokorného.
2. VK navrhuje jako ověřovatele pana Jaroslava Pokorného a Zdeňka Hopiana.
Zapisovatelem Ing. Lenku Gliganičovou, manažerku MAS.
3. Výběrová komise odsouhlasuje počty bodů u projektů a pořadí projektů, jak je
uvedeno v tabulce výše.

Zasedání ukončeno: 17,00 hod
Zapsala: Ing. Lenka Gliganičová, manažerka MAS
Ověřil: Jaroslav Pokorný, předseda VK
Ověřil: Bc. Zdeněk Hopian, člen VK

