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V Sobotce   24.6.2019 

Záznam 
z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů v rámci 

2. výzvy PRV 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo 

v sídle Společnosti, Předměstská 286, 507 43 Sobotka 

dne 24.6.2019 od 16:00 hodin 

 

Přítomni: Město Dolní Bousov     Miroslav Boček 

 Obec Loukovec     Milan Hanzl 

 ISIS-M o.p.s      Martina Brádlerová 

 Kamila Sedláková     FO 

 Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. Dita Veselá 

 Turnov Lidem, z.s.      Ing. Zbyněk Miklík 

 Filip Marek      FO 

  

Pracovníci Kanceláře MAS: RNDr. R. Rölc, Ph.D., Ing. V. Horáková 

Zapisovatel: Veronika Horáková 

Ověřovatel zápisu: Kamila Sedláková 

Začátek jednání: 16:10 hod. 

Ověření usnášeníschopnosti: VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 6 z 9 

 

 

  
Název subjektu (PO, 

FOP)/Jméno a příjmení (FO) 
Jméno zástupce Zájmová skupina Hlasování Sektor 

1 
Město Dolní Bousov Miroslav Boček 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

2 
Obec Loukovec Milan Hanzl 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

3 
Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík 

Podnikání a cestovní 
ruch 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

NEPŘÍTOME
N 

  

5 
Filip Marek Filip Marek 

Zemědělství a 
lesnictví 

PRO soukromý 

6 
Junák - český skaut, středisko 
Štika Turnov, z.s. 

Dita Veselá 
Spolková činnost, 

kultura a sport 
PRO soukromý 

7 
ISIS-M o.p.s. Martina Brádlerová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

PRO soukromý 

8 
Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

NEPŘÍTOME
N 

 

9 
Obec Ktová Bc. Jiřina Bobková 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

NEPŘÍTOME
N 
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Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 2 33% 

Soukromý sektor: 4 67% 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

6 100% 

 

 

1) Úvod 
 

Jednání Výběrové komise (dále jen VK) uvedl a přítomné členy uvítal RNDr. Robert Rölc, Ph.D., zároveň 

poděkoval za vstřícnost členů v hektickém předprázdninovém čase. 

R. Rölc shrnul jednotlivé body programu a ve stručnosti zopakoval proces hodnocení. Podklady pro 

zpracování byly všem členům zaslány e-mailem a všichni členové VK je do daného termínu zpracovali. 

K podpisu byly všem předány etické kodexy. 

Již před jednáním byl na základě vyjádření jednotlivých členů identifikován střet zájmu u 3 členů VK: 

pana Bočka k projektu žadatele Farma Olbrich s.r.o. „Pořízení přepravního vozu pro skot“ z fiche 1. Ve 

střetu zájmu je pan Marek, který sám podal projekt „Investice do modernizace“ do fiche 1. Paní 

Bartoňová se prohlásila za osobu ve střetu zájmu k projektu pana Mařana „Modernizace zemědělské 

usedlosti“ rovněž z fiche 1. Paní Bartoňová se neúčastnila celého jednání, pan Boček části jednání, kde 

se projednávala fiche 1 a pan Marek části jednání, kde se projednávaly fiche 1 a fiche 2. V případě 

skutečnosti, že by někdo dodatečně zjistil, že je u některého z hodnocených projektů ve střetu zájmu, 

musela by být tato skutečnost neprodleně nahlášena a do hlasování by nesměl zasahovat. Další střet 

zájmu byl po vyjádření všech přítomných vyloučen.  

 
2) Věcné hodnocení projektů 2. výzvy PRV  

Z důvodu výše uvedeného střetu zájmu se nejprve hodnotily projekty z fiche 3 a poté z fiche 2. Osoby 

ve střetu zájmu pak opustily jednání a poté se projednávaly projekty z fiche 1. Ke kritériím každého 

projektu se vyjádřili zpracovatelé podkladů, poté bylo hlasováno o konečném přidělení počtu bodů 

a textů odůvodnění. Hodnocení bylo zapsáno do kontrolních listů a všemi přítomnými členy 

podepsáno. Do projektových žádostí bude výsledek věcného hodnocení zapsán později pracovníky 

Kanceláře MAS. 

Podle počtu bodů byl vytvořen pro každou fichi zvlášť seznam projektů sestupně podle počtu bodů. 

V případě shodného počtu bodů rozhodoval počet bodů v preferenčním kritériu „Počet vytvořených 

pracovních míst v rámci projektu“, dalším rozhodujícím faktorem byla finanční náročnost projektu. 

Projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, se umístil na lepší pozici. 
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Fiche 3 Investice do nezemědělských činností 
 
Do věcného hodnocení postoupily 4 projekty. Projekt Vybavení penzionu nesplnil fázi 
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti a ukončila se mu administrace. 
 

1. Nákup techniky 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Nákup techniky? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Nákup techniky. 

Na jednání se dostavila v 16:30 paní Sedláková, usnášeníschopnost výběrové komise nebyla narušena 

a pokračovalo se v jednání. Přítomno 7 z 9 členů. 

 

2. Přístrojové vybavení pro veterinární ordinaci se zaměřením na malá zvířata v zájmovém 

chovu 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Přístrojové vybavení pro veterinární ordinaci se zaměřením na malá zvířata v 

zájmovém chovu? 

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Přístrojové vybavení pro veterinární ordinaci se zaměřením na malá zvířata v 

zájmovém chovu. 

 

3. Vybavení kavárny a půjčovny koloběžek 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Vybavení kavárny a půjčovny koloběžek? 

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Vybavení kavárny a půjčovny koloběžek. 
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4. Vybavení nové pekařské provozovny 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Vybavení nové pekařské provozovny? 

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Vybavení nové pekařské provozovny. 

 

Pořadí žádostí o dotaci 

 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č.2 MAS PRV 

ve fichi 3, tak jak je uvedeno? 

Pro: 7       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 2 

MAS PRV ve fichi 3, tak jak je uvedeno. 

Pořadí 
Název 

žadatele 
IČ 

Místo realizace 
projektu  

Název projektu VH body 
kritérium při 

shodném 
počtu bodů 

1 
Hřiště hrou 

s.r.o. 
03673073 Turnov Nákup techniky 65   

2 
Pavlína 
Králová 

67455671 Libošovice 
Vybavení kavárny 

a půjčovny 
koloběžek 

55   

3 
Martina 

Vondráčková 
87979951 Mnichovo Hradiště 

Vybavení nové 
pekařské 

provozovny 
50   

4 Petra Rysová 70555303 Mnichovo Hradiště 

Přístrojové 
vybavení pro 
veterinární 
ordinaci se 

zaměřením na 
malá zvířata v 

zájmovém chovu 

30 

PROJEKT 
NESPLNIL 

VĚCNÉ 
HODNOCENÍ 

Jednání v 16:55 opustil pan Marek, výběrová komise usnášeníschopná, přítomno 6 z 9 členů (2 

zástupci veřejného sektoru). 
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Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 

Podán pouze 1 projekt. 

 

1. Kontejnerový chladící box s výdejnou masa pro prodej ze dvora 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Kontejnerový chladící box s výdejnou masa pro prodej ze dvora? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Kontejnerový chladící box s výdejnou masa pro prodej ze dvora.  

 

Pořadí žádostí o dotaci 

 

 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č.2 MAS PRV 

ve fichi 2, tak jak je uvedeno? 

Pro: 6       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 2 MAS 

PRV ve fichi 2, tak jak je uvedeno. 

 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu  

Název projektu VH body 
kritérium při 

shodném 
počtu bodů 

1 Josef Jermář 48943436 Mukařov 
Kontejnerový chladící 
box s výdejnou masa 
pro prodej ze dvora 

35   

 

Jednání v 17:05 opustil pan Boček. Usnášeníschopnost nebyla narušena, přítomno 5 z 9 členů 

(1 zástupce veřejného sektoru). 
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Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 

 

Do věcného hodnocení postoupilo 12 projektů. Projekt Modernizace faremního oplocení nesplnil fázi 

administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti a ukončila se mu administrace. 

 

1. Arnoštice 2019 – žací stroj 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Arnoštice 2019 – žací stroj? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Arnoštice 2019 – žací stroj. 

 

2. Investice do farmy 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Investice do farmy? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Investice do farmy. 

 

 

3. Investice do modernizace 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Investice do modernizace? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Investice do modernizace. 

 

 

4. Modernizace podniku 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Modernizace podniku? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 
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Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Modernizace podniku. 

 

 

5. Modernizace zemědělské usedlosti 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Modernizace zemědělské usedlosti? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Modernizace zemědělské usedlosti. 

 

6. Pořízení přepravního vozu pro skot 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Pořízení přepravního vozu pro skot? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Pořízení přepravního vozu pro skot. 

 

7. Pořízení zemědělské techniky 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Pořízení zemědělské techniky? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Pořízení zemědělské techniky. 

 

8. Rozvoj farmy 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Rozvoj farmy? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Rozvoj farmy. 
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9. Rozvoj farmy v oblasti ŽV 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Rozvoj farmy v oblasti ŽV? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Rozvoj farmy v oblasti ŽV. 

 

10. Stáj pro koně 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Stáj pro koně? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Stáj pro koně. 

 

11. Vybavení pastevního areálu pro masný skot 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Vybavení pastevního areálu pro masný skot? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Vybavení pastevního areálu pro masný skot. 

 

12. Vybudování vinice 

 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový počet 

bodů projektu Vybudování vinice? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje přidělení bodů a textů odůvodnění u všech kritérií projektu a celkový 

počet bodů projektu Vybudování vinice. 
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Pořadí žádostí o dotaci 

 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č.2 MAS PRV 

ve fichi 1, tak jak je uvedeno? 

Pro: 5       Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 2 

MAS PRV ve fichi 1, tak jak je uvedeno. 

 

Pořadí 
Název 

žadatele 
IČ 

Místo realizace 
projektu  

Název projektu VH body 

kritérium 
při 

shodném 
počtu bodů 

1 Petr Jacina 49799088 Jivina Vybudování vinice 50 
1,0 

pracovního 
místa 

2 Josef Jermář 48943436 Mukařov 
Vybavení pastevního 

areálu pro masný 
skot 

50 CZV 240 000 

3 
Farma 
Olbrich 

s.r.o. 
07897332 Dolní Bousov 

Pořízení přepravního 
vozu pro skot 

50 CZV 280 000 

4 
Vladislava 

Flanderková 
62452550 Chocnějovice 

Pořízení zemědělské 
techniky 

50 CZV 400 000 

5 
Šárka 

Salabová 
05940991 Olešnice 

Modernizace 
podniku 

50 CZV 490 000 

6-7 
Jaroslav 

Bulva 
65194918 Vyskeř 

ARNOŠTICE 2019 - 
žací stroj 

50 CZV 500 000 

6-7 
Radomír 
Salaba 

72863897 Olešnice Investice do farmy 50 CZV 500 000 

8 Filip Marek 48191795 Všeň 
Investice do 
modernizace 

50 CZV 850 000 

9 
Jakub 
Mařan 

01664760 Mnichovo Hradiště 
Modernizace 
zemědělské 

usedlosti 
45 CZV 844 580 

10 
Jolana 

Bergmanová 
06850251 Chocnějovice 

Rozvoj farmy v 
oblasti ŽV 

45 CZV 990 000 

11 
Tomáš 

Bergman 
05483662 Chocnějovice Rozvoj farmy 40 CZV 320 000 

12 
Petra 

Charvátová 
86555138 Strážiště Stáj pro koně 40 CZV 500 000 
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3) Ostatní + diskuze 

Robert Rölc členy VK na závěr informoval o současném stavu výzev, plánu vyhlašování výzev na další 

období. Zároveň se členové domlouvali na předběžném termínu dalšího jednání VK, kdy proběhne 

věcné hodnocení z výzev na sociální podnikání v rámci OPZ i IROP. Členové VK se shodli, že jednání 

proběhne v druhé polovině srpna.  

 

 
4) Závěr 

Pracovník MAS Robert Rölc poděkoval všem přítomným za jejich práci na hodnocení projektů a čas 

věnovaný dnešnímu jednání. 

 

Ověřovatelem dnešního zápisu byla jmenována paní Kamila Sedláková. 

 

Konec jednání: 18:15 hodin 

Zapsala: Veronika Horáková 

Ověřila: Kamila Sedláková 
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