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V Sobotce 30.11.2020 

Zápis z jednání Výběrové komise per rollam – 25.11.2020 – 28.11.2020 

Hlasující:  Dana Bartoňová   Fyzická osoba 

Jiřina Bobková    Obec Ktová 

Miroslav Boček    Město Dolní Bousov 

  Martina Brádlerová   ISIS-M o.p.s.  
Milan Hanzl    Obec Loukovec 

Kamila Sedláková   Fyzická osoba 

Dita Veselá Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, 

z.s. 

 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 3 43 % 

Soukromý sektor: 4 57 % 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

7 100 % 

 
Jednání Výběrové komise se týkalo změny bodování projektu Pořízení zemědělské techniky žadatele 

Lubomíra Abrahama z 3.výzvy PRV – Fiche 1 a změny pořadí projektů ve 3.výzvě PRV – Fiche 1. MAS 

byla k tomuto přebodování vyzvána ze strany SZIF při kontrole uvedeného projektu. 

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojenými mimořádnými opatřeními, nebylo možné 

ve stanovenou dobu 30 kalendářních dní, které MAS na nápravu má, provést opravu věcného 

hodnocení projektu tak, jak je stanoveno v interních postupech.  

 

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení 
(FO) 

Jméno zástupce Zájmová skupina Hlasování Sektor 

Město Dolní Bousov Miroslav Boček Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Obec Loukovec Milan Hanzl Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 

Turnov lidem, z.s. Ing. Zbyněk Miklík Podnikání a cestovní ruch nepřítomen soukromý 

Dana Bartoňová Dana Bartoňová Zdravotnictví a sociální věci PRO soukromý 

Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví nepřítomen soukromý 

Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. Dita Veselá Spolková činnost, kultura a sport PRO soukromý 

ISIS-M o.p.s. Martina Brádlerová Zdravotnictví a sociální věci PRO soukromý 

Bc. Kamila Sedláková Bc. Kamila Sedláková Zdravotnictví a sociální věci PRO soukromý 

Obec Ktová Bc. Jiřina Bobková Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy PRO veřejný 
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Na základě doporučení MMR – ORP k jednání povinných orgánů MAS z 1.6.2020 bylo prezenční 

jednání Výběrové komise MAS nahrazeno hlasováním per rollam. Jelikož ve Statutu OPS pro Český 

ráj není takováto možnost hlasování pro Výběrovou komisi ustanovena, byli všichni členové VK 

nejprve emailem obeznámeni se situací a s podmínkami hlasování per rollam.  

 

Po odsouhlasení podmínek hlasování byli všichni členové VK, kteří se vyjádřili, že nejsou ve střetu 

zájmu, vyzváni k hlasování per rollam. Hlasování se nezúčastnily osoby ve střetu zájmu (pan Marek a 

pan Miklík). Podklady pro hlasování rozeslal z pověření předsedy Výběrové komise pana Miroslava 

Bočka pracovník MAS Robert Rölc.  

 

Hlasovat bylo možno v časovém rozmezí 25.11.2020 12:00 – 28.11.2020 12:00. 

 

 

1) Změna bodování projektu Pořízení zemědělské techniky 
 

V rámci administrativní kontroly projektů identifikoval SZIF nedostatek při procesu hodnocení a 

výběru projektů. U projektu Pořízení zemědělské techniky žadatele Lubomíra Abrahama ve Fichi 1 ve 

3.výzvě PRV zjistil, že v rámci Preferenčního kritéria 8 Zpracování vlastní produkce zemědělské 

prvovýroby byly body přiznány neoprávněně. Bylo proto nutné provést změnu bodování v tomto 

kritériu.  

Žadatel sám v tomto kritériu uvedl, že zpracovává vlastní produkci. V textu odůvodnění uvedl: „Mým 

produktem je kravské mléko, které zchladím a dodávám do mlékárny nebo do lahví přímo spotřebiteli 

v rámci schváleného přímého prodeje mléka Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj.“ 

Zároveň s tím doložil doklad Státní veterinární správy (SVS), že kravín, hospodářství Sychrov je 

registrován SVS jako mléčnice a pro přímý prodej ze dvora.  

Předložení dokladu SVS (nebo SZPI) je jednou z podmínek přiznání bodů v tomto kritériu. Druhou 

podmínkou je pak naplnění této definice uvedené v popisu kritéria: „Zpracováním zemědělského 

produktu se rozumí změna povahy produktu, přičemž vstup i výstup je vždy produkt uvedený v Příloze 

I Smlouvy o fungování EU (produkt zemědělské prvovýroby se mění na zpracovaný zemědělský 

produkt nebo zpracovaný zemědělský produkt se mění na další/jiný zpracovaný zemědělský produkt). 

Za zpracování je tedy možné považovat např. i loupání, krájení nebo sušení produktu - zde už došlo ke 

změně povahy produktu, nikoliv však pouhé očištění a balení produktu. Za vlastní zemědělské 

produkty jsou považovány zemědělské produkty vyprodukované IČ, které je žadatelem.“ 

SZIF na základě údajů uvedených v žádosti a na základě vyjádření žadatele v rámci výzvy k doplnění 

vyhodnotil, že ke změně povahy produktu (mléka) nedochází, protože dojde pouze k jeho zchlazení.  

Na základě vyjádření SZIF bylo tedy u kritéria 8 Zpracování vlastní produkce zemědělské prvovýroby 
navržena změna odůvodnění na „Žadatel nezpracovává vlastní produkci - kravské mléko je pouze 
zchlazeno, nedochází ke změně povahy produktu.“ Zároveň byla navržena změna bodování u tohoto 
kritéria z 5 bodů na 0 bodů a změna celkového počtu bodů projektu z 55 na 50 bodů. 
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Hlasování:  Schvalujete u projektu Pořízení zemědělské techniky žadatele Lubomíra 

Abrahama u preferenčního kritéria 8 Zpracování vlastní produkce zemědělské 

prvovýroby změnu počtu bodů na 0 bodů a textu odůvodnění na text „Žadatel 

nezpracovává vlastní produkci - kravské mléko je pouze zchlazeno, nedochází ke změně 

povahy produktu“ a dále změnu celkového počtu bodů projektu na 50 bodů? 

 Pro: 7  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Výběrová komise schvaluje u projektu Pořízení zemědělské techniky žadatele Lubomíra 

Abrahama u preferenčního kritéria 8 Zpracování vlastní produkce zemědělské 

prvovýroby změnu počtu bodů na 0 bodů a textu odůvodnění na text „Žadatel 

nezpracovává vlastní produkci - kravské mléko je pouze zchlazeno, nedochází ke změně 

povahy produktu“ a dále změnu celkového počtu bodů projektu na 50 bodů. 

 

 

2) Pořadí projektů ve výzvě 
 
Po změně celkového počtu bodů u projektu Pořízení zemědělské techniky dochází ke změně pořadí 

projektů ve Fichi 1.  

V případě shodného počtu bodů u projektů rozhoduje postupně: 

- počet přidělených bodů v preferenčním kritériu „Počet vytvořených pracovních míst v rámci 

projektu“ 

- finanční náročnost projektu. Projekt s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace se umístí na 

lepší pozici. 

- velikost obce podle počtu obyvatel, na jejímž území je projekt realizován (v případě realizace na 

území více obcí je relevantní počet obyvatel v populačně největší obci nacházející se v území MAS), 

která je uvedena jako příloha výzvy. (kritérium nebylo v tomto případě nutné použít) 

 
Nové pořadí projektů je následující, změněné údaje jsou zvýrazněny: 
 

Po-
řadí 

Název žadatele IČ 
Místo realizace 

projektu  
Název projektu VH body 

kritérium při shodném 
počtu bodů 

1 Pavel Firla 73777897 Vyskeř 
Modernizace faremního 

oplocení 
60   

2 Jaroslav Bulva 65194918 Vyskeř Arnoštice 2020 - zemědělství 55 CZV 250 000 

3 Jaroslav Bergman 76614247 Kněžmost Traktorový nosič kontejnerů 55 CZV 380 000 

4 Filip Marek 48191795 Všeň Modernizace farmy 2020 55 CZV 446 000 
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5 Petr Jacina 49799088 Jivina Rozšíření vinice Jivina 50 
1 pracovní místo 

CZV 499 000 

6 
Biochov Český ráj 

s.r.o. 
03664848 Všeň, Olešnice Modernizace chovu nosnic 50 

1 pracovní místo 
CZV 1 499 000 

7 Marek Černý 05735556 Kněžmost 
Stroje na úpravu lučních ploch 

a zpracování píce 
50 CZV 248 050 

8 Šárka Salabová 05940991 Olešnice 
Investice do modernizace 

zemědělského podniku 
50 CZV 250 000 

9 Lubomír Abraham 75043513 
Mnichovo 
Hradiště 

Pořízení zemědělské techniky 50 CZV 400 000 

10 Josef Jermář 48943436 Mukařov Nákup zemědělské techniky 45 CZV 248 000 

11 Radomír Salaba 72863897 Olešnice 
Investice do strojů pro rozvoj 

farmy 
45 CZV 486 000 

12 Josef Havlík 64813363 Osek Pluh 45 CZV 499 000 

13 
Vladislava 

Flanderková 
62452550 Chocnějovice Pořízení zemědělské techniky 40   

 
 

Hlasování: Schvalujete opravené pořadí projektů, které splnily věcné hodnocení v 

3.výzvě PRV - Fiche 1, jak bylo uvedeno? 

 

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Výběrová komise schvaluje opravené pořadí projektů, které splnily věcné hodnocení v 

3.výzvě PRV - Fiche 1, jak bylo uvedeno. 

 

 

Zapsal: RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 
 
Ověřil: Miroslav Boček, předseda Výběrové komise 


		2020-11-30T13:56:41+0100
	Miroslav Boček




