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 V Sobotce 28.6.2022 
 
 

Záznam 
z jednání Výběrové komise MAS – věcné hodnocení projektů v rámci 

6. výzvy OPS pro Český ráj - PRV – Fiche 1, 2, 3 a 6 
 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo 
 v kanceláři Společnosti, nám. Míru 5, 507 43 Sobotka 

dne 28.6.2022 od 15:30 hodin 
 
Přítomni: Miroslav Boček – předseda VK  Město Dolní Bousov 
 Milan Hanzl  Obec Loukovec 
 Dita Veselá  Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 

Martina Brádlerová   ISIS-M o.p.s. 
 Bc. Kamila Sedláková  FO 
 Mgr. Ondřej Havrda   Obec Karlovice 
 Ing. Lenka Krupařová  FO 
    
Pracovníci kanceláře MAS: RNDr. R. Rölc, Ph.D., M. Machová, Ing. V. Horáková 
Zapisovatel: Marcela Machová 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Boček 
Začátek jednání: 15:40 
Ověření usnášeníschopnosti: VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 7 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 
Ing. Lenka Krupařová Ing. Lenka Krupařová 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

nepřítomna soukromý 

5 
Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví nepřítomen 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 

PRO soukromý 

9 
Obec Karlovice Mgr. Ondřej Havrda  

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 
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 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 % 

 
 
 
1) Úvod 
 
Jednání Výběrové komise (dále jen VK) zahájil a přítomné členy přivítal pracovník kanceláře MAS 
Robert Rölc, který na základě pověření předsedy VK i jednání povede. 
 
Robert Rölc shrnul jednotlivé body programu a ve stručnosti zopakoval proces hodnocení. Podklady 

pro hodnocení byly všem členům zaslány e-mailem a všichni členové VK je do daného termínu 

zpracovali. Proškolení jednotlivých členů VK o postupu hodnocení proběhlo e-mailem. Etické kodexy 

byly jednotlivými členy VK podepsány. 

Zjištění usnášeníschopnosti – počet členů, prosba, aby neodcházeli dříve kvůli usnášeníschopnosti 

(musí být nadpoloviční většina), dále je nutné udržet vzájemné poměry veřejného sektoru 

a neveřejného sektoru, veřejný sektor nesmí mít více než 50 % a to ani při hlasování. 

Již před jednáním byl identifikován střet zájmů u pana Marka (podal projekt Modernizace na 

ekologické farmě do fiche 1) a pana Hanzla (obec Loukovec podala do fiche 6 projekt Obnova míst 

aktivního odpočinku). Hodnotíme projekty celkem ze 4 fichí, pan Hanzl se zúčastní pouze části 

jednání, které se bude týkat fichí 1, 2 a 3. Pan Marek je momentálně nepřítomen, jednání týkající se 

fiche 1 se nebude účastnit. Na jednání VK dorazí později. V případě, že byste někdo zjistil, že jste ve 

střetu zájmů u jiného projektu, jste povinni toto před jednáním oznámit a pak do jednání o tomto 

projektu ani jiných ve stejné výzvě nezasahovat. Složení Výběrové komise se vzhledem k výše 

uvedenému změní. 

 

2) Volba předsedy Výběrové komise  

Na Plénu, které se uskutečnilo per rollam 31.5.-3.6.2022, byla zvolena VK na další rok. VK si dnes zvolí 

předsedu. Pan Boček souhlasí s funkcí předsedy VK na další rok. 

Má ještě někdo další zájem o funkci předsedy Výběrové komise? 

 

Hlasování: Kdo schvaluje pana Miroslava Bočka jako předsedu Výběrové komise? 
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Pro:  6 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Výběrová komise schvaluje pana Miroslava Bočka jako předsedu Výběrové komise. 

 

V 15:55 hodin se s omluvou dostavila na jednání VK paní Dana Bartoňová. Složení VK je následující: 

  
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 
Ing. Lenka Krupařová Ing. Lenka Krupařová 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

PRO soukromý 

5 
Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví nepřítomen 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 

PRO soukromý 

9 
Obec Karlovice Mgr. Ondřej Havrda  

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

 

 Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 3 37 % 

Soukromý sektor: 5 63 %  

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

8 100 % 

 
VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 8 z 9 

 

 

3) Věcné hodnocení projektů PRV 

Jeden projekt hodnotí vždy dva hodnotitelé. Na základě bodových hodnocení a společného 

projednání Výběrová komise stanoví pořadí projektů sestupně podle počtu bodů. Aby žádost uspěla 

ve věcném hodnocení, musí obdržet alespoň stanovený minimální počet bodů. 
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6. výzva OPS pro Český ráj – PRV - Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků 

Do věcného hodnocení postoupilo 10 projektů. 

 

1. Projekt – ARNOŠTICE 2022 - zemědělství 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu ARNOŠTICE 2022 – zemědělství? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu ARNOŠTICE 2022 – zemědělství. 

 

2. Projekt – Čelní nakladač 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Čelní nakladač? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Čelní nakladač. 

 

3. Projekt – Modernizace farmy  

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace farmy? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace farmy. 

 

4. Projekt - Modernizace na ekologické farmě 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace na ekologické farmě? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 
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Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace na ekologické farmě. 

 

5. Projekt - Modernizace zemědělského vybavení 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace zemědělského vybavení? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace zemědělského vybavení. 

 

6. Projekt - Nákup přepravníku na balíky 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup přepravníku na balíky? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup přepravníku na balíky. 

 

7. Projekt - Nákup stroje pro údržbu TTP 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup stroje pro údržbu TTP? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup stroje pro údržbu TTP. 

 

8. Projekt - Nákup traktoru 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup traktoru? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 
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a celkový počet bodů projektu Nákup traktoru. 

 

9. Projekt - Pořízení zemědělské techniky 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pořízení zemědělské techniky? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pořízení zemědělské techniky. 

 

10. Projekt - Vybavení zemědělského podniku 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení zemědělského podniku? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení zemědělského podniku. 

 

Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam 

projektů ve fichi 1, který je seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 MAS 

PRV ve fichi 1, tak jak je uvedeno? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 

MAS PRV ve fichi 1, tak jak je uvedeno. 

 

 

 

6. výzva OPS pro Český ráj – PRV - Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Do věcného hodnocení postoupil 1 projekt. 
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 1. Projekt - ARNOŠTICE 2022 - potravinářství 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu ARNOŠTICE 2022 - potravinářství? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu ARNOŠTICE 2022 - potravinářství. 

 

Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam 

projektů ve fichi 2, který je seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 MAS 

PRV ve fichi 2, tak jak je uvedeno? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 

MAS PRV ve fichi 2, tak jak je uvedeno. 

 

 

6. výzva OPS pro Český ráj – PRV - Fiche 3 -  Investice do nezemědělských činností 

Do věcného hodnocení postoupilo 8 projektů. 

 

1. Projekt - Kolový dumper 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Kolový dumper? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Kolový dumper. 

2. Projekt - Modernizace autoservisu 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace autoservisu? 
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Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace autoservisu. 

 

3. Projekt - Modernizace provozovny 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace provozovny? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Modernizace provozovny. 

 

V 16:55 hodin se na jednání VK dostavil pan Filip Marek. Složení VK je následující: 

  
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 
Ing. Lenka Krupařová Ing. Lenka Krupařová 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

PRO soukromý 

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 

PRO soukromý 

9 
Obec Karlovice Mgr. Ondřej Havrda  

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

 

 

 Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 3 33 % 
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Soukromý sektor: 6 67 %  

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

9 100 % 

 
VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 9 z 9 

 

 

4. Projekt - Rozšíření výroby truhlářské dílny 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozšíření výroby truhlářské dílny? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozšíření výroby truhlářské dílny. 

 

5. Projekt - Rozvoj autoservisu 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozvoj autoservisu? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozvoj autoservisu. 

 

6. Projekt - Rozvoj podnikání 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozvoj podnikání? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozvoj podnikání. 

 

7. Projekt - Technologie pro inovované akustické panely 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 
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a celkový počet bodů projektu Technologie pro inovované akustické panely? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Technologie pro inovované akustické panely. 

 

8. Projekt - Zahájení podnikání v zemních pracích 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Zahájení podnikání v zemních pracích? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Zahájení podnikání v zemních pracích. 

 

Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam 

projektů ve fichi 3, který je seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 MAS 

PRV ve fichi 3, tak jak je uvedeno? 

Pro:  9  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 

MAS PRV ve fichi 3, tak jak je uvedeno. 

 

V 17:10 hodin odchází pan Milan Hanzl z jednání VK. Následuje krátká přestávka na občerstvení. 

Složení VK je následující: 

  
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 

nepřítomen veřejný 

3 
Ing. Lenka Krupařová Ing. Lenka Krupařová 

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO soukromý 

4 
Dana Bartoňová Dana Bartoňová 

Zdravotnictví a 
sociální věci 

PRO soukromý 

5 
Filip Marek Filip Marek Zemědělství a lesnictví PRO soukromý 
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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 

PRO soukromý 

9 
Obec Karlovice Mgr. Ondřej Havrda  

Místní rozvoj, rozvoj 
školství a dopravy 

PRO veřejný 

 

 

 Výsledný stav 
podmínka max. 50% veřejného 

sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 2 25 % 

Soukromý sektor: 6 75 %  

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

8 100 % 

 
VK je usnášeníschopná, účast členů komise: 8 z 9 

 
 

6. výzva OPS pro Český ráj – PRV - Fiche 6 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

Do věcného hodnocení postoupilo 17 projektů. 

 

1. Projekt - Dovybavení MŠ Sobotka nábytkem 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Dovybavení MŠ Sobotka nábytkem? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Dovybavení MŠ Sobotka nábytkem. 

 

2. Projekt - Nákup vybavení JPO Vyskeř 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup vybavení JPO Vyskeř? 
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Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nákup vybavení JPO Vyskeř. 

 

3. Projekt - Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty. 

 

4. Projekt - Obnova míst aktivního odpočinku 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Obnova míst aktivního odpočinku? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Obnova míst aktivního odpočinku. 

 

5. Projekt - Obnova podlahy ve vstupní předsíni kostela 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Obnova podlahy ve vstupní předsíni kostela? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Obnova podlahy ve vstupní předsíni kostela. 

 

6. Projekt - Podpora místního obchodu s potravinami - potřebné stavební úpravy 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Podpora místního obchodu s potravinami - potřebné 

stavební úpravy? 
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Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Podpora místního obchodu s potravinami - potřebné 

stavební úpravy. 

 

7. Projekt - Pomníky Mukařov 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pomníky Mukařov? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pomníky Mukařov. 

 

8. Projekt - Pořízení herních prvků do zahrady u MŠ Turnov, Zborovská 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pořízení herních prvků do zahrady u MŠ Turnov, Zborovská? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Pořízení herních prvků do zahrady u MŠ Turnov, Zborovská. 

  

9. Projekt - Rozšíření mobiliáře obce Jivina 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozšíření mobiliáře obce Jivina? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Rozšíření mobiliáře obce Jivina. 

 

10. Projekt - Sál obecního domu Mukařov 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Sál obecního domu Mukařov? 
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Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Sál obecního domu Mukařov. 

 

11. Projekt - Spolková činnost 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Spolková činnost? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Spolková činnost. 

 

12. Projekt - Stravovací systém pro základní školu 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Stravovací systém pro základní školu? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Stravovací systém pro základní školu. 

 

13. Projekt - Varný kotel pro ŠJ 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Varný kotel pro ŠJ? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Varný kotel pro ŠJ. 

 

14. Vybavení pro výuku v základní škole 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení pro výuku v základní škole? 
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Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0  

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení pro výuku v základní škole. 

 

15. Vybavení pro zajištění a organizaci volnočasových, vzdělávacích a kulturních akcí 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení pro zajištění a organizaci volnočasových, 

vzdělávacích a kulturních akcí? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0  

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení pro zajištění a organizaci volnočasových, 

vzdělávacích a kulturních akcí. 

 

16. Vybavení spolku pro realizace dětských táborů 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení spolku pro realizace dětských táborů? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0  

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Vybavení spolku pro realizace dětských táborů.  

 

17. Výměna oken a snížení energetické náročnosti budovy děkanství 

Hlasování: Kdo schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Výměna oken a snížení energetické náročnosti budovy 

děkanství? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0  

Výběrová komise schvaluje přidělené body a texty odůvodnění u všech kritérií projektu 

a celkový počet bodů projektu Výměna oken a snížení energetické náročnosti budovy 

děkanství. 

 

Na základě provedeného ohodnocení a společného jednání Výběrová komise vytvořila seznam 
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projektů ve fichi 6, který je seřazený sestupně podle počtu dosažených bodů. 

Hlasování: Kdo schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 MAS 

PRV ve fichi 6, tak jak je uvedeno? 

Pro:  8  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Výběrová komise schvaluje tabulku pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě č. 6 

MAS PRV ve fichi 6, tak jak je uvedeno. 

 

 

4) Závěr 

Poděkováním všem přítomným za jejich práci na hodnocení projektů a čas věnovaný dnešnímu 

jednání bylo jednání ukončeno. 

Konec jednání v 18:35 hodin. 

 

Zapsala: Marcela Machová 

Ověřil: Miroslav Boček – předseda VK 



Pořadí Název žadatele IČ
Místo realizace 

projektu 
Název projektu VH body

kritérium při shodném 

počtu bodů

1 Lukáš Mauric 09152938 Jivina Modernizace farmy 70

2 Ladislav Loup 04157362 Všeň Nákup stroje pro údržbu TTP 55
prvožadatel Ano

CZV 296 450

3 Martin Ječný 01556746 Sobotka Modernizace zemědělského vybavení 55
prvožadatel Ano

CZV 300 000

4 Filip Marek 48191795 Všeň Modernizace na ekologické farmě 55 prvožadatel Ne

5 Dotační centrum s.r.o. 28058127 Mnichovo Hradiště Nákup traktoru 50 prvožadatel Ano

6 Jaroslav Bulva 65194918 Vyskeř ARNOŠTICE 2022 - zemědělství 50 prvožadatel Ne

7 Agroben s.r.o. 49286234 Olešnice Čelní nakladač 40 prvožadatel Ano

8 Vladislava Flanderková 62452550 Chocnějovice Pořízení zemědělské techniky 40

prvožadatel Ne

CZV 300 000

velikost obce 434 obyv.

9 Lubomír Abraham 75043513 Mnichovo Hradiště Vybavení zemědělského podniku 40

prvožadatel Ne

CZV 300 000

velikost obce 8 858 obyv.

10 Šárka Selmbacher Salabová 05940991 Olešnice Nákup přepravníku na balíky 40
prvožadatel Ne

CZV 400 000

Vysvětlivky: CZV - celkové způsobilé výdaje

V Sobotce dne 28.6.2022

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

Pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě MAS č. 6 v Programu rozvoje venkova

                                          



Pořadí Název žadatele IČ
Místo realizace 

projektu 
Název projektu VH body

kritérium při shodném 

počtu bodů

1 Jaroslav Bulva 65194918 Žďár ARNOŠTICE 2022 - potravinářství 55

Vysvětlivky: CZV - celkové způsobilé výdaje

V Sobotce dne 28.6.2022

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě MAS č. 6 v Programu rozvoje venkova

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů



Pořadí Název žadatele IČ
Místo realizace 

projektu 
Název projektu VH body

kritérium při shodném 

počtu bodů

1 Lukáš Běhounek 86991825 Mnichovo Hradiště Modernizace autoservisu 70

2 Stanislav Šrytr 14777088 Mnichovo Hradiště Rozvoj podnikání 60
Prvožadatel Ano

CZV 648 000

3 AUTOMH - Knobloch s.r.o. 49823779 Mnichovo Hradiště Rozvoj autoservisu 60
Prvožadatel Ano

CZV 660 000

4 Karel Jeníček 49799649 Žďár Modernizace provozovny 60
Prvožadatel Ano

CZV 700 000

5 Štěpán Srdečný 70664838 Sobotka Rozšíření výroby truhlářské dílny 60 Prvožadatel Ne

6 Eltro Šťastný, s.r.o. 27160521 Mnichovo Hradiště
Technologie pro inovované akustické 

panely
55

7 Dotační centrum s.r.o. 28058127 Mnichovo Hradiště Zahájení podnikání v zemních pracích 50

8 Stavby Koťátko s.r.o. 26007835 Sobotka Kolový dumper 45

Vysvětlivky: CZV - celkové způsobilé výdaje

V Sobotce dne 28.6.2022

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě MAS č. 6 v Programu rozvoje venkova

Fiche 3 - Investice do nezemědělských činností



Pořadí Název žadatele IČ
Místo realizace 

projektu 
Název projektu VH body

kritérium při shodném 

počtu bodů

1 Obec Mukařov 00509132 Mukařov Pomníky Mukařov 55 CZV 70 000

2 Obec Mukařov 00509132 Mukařov Sál obecního domu Mukařov 55 CZV 150 000

3 Obec Jivina 00237957 Jivina Rozšíření mobiliáře obce Jivina 50

4 Obec Ptýrov 00509183 Ptýrov
Podpora místního obchodu s potravinami - 

potřebné stavební úpravy
45

5 Horse-Support, z.s. 22763805 Ptýrov

Vybavení pro zajištění a organizaci 

volnočasových, vzdělávacích a kulturních 

akcí

40 Prvožadatel Ano

6 Obec Vyskeř 00276286 Vyskeř Nákup dovybavení pro JPO Vyskeř 40 Prvožadatel Ne

7 Svobodná škola umění, z.s. 22722815 Semily
Vybavení spolku pro realizace dětských 

táborů
35 Prvožadatel Ano

8 Mateřská škola, Sobotka 71001361 Sobotka Dovybavení MŠ Sobotka nábytkem 35
Prvožadatel Ne

CZV 200 000

9
SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Ploukonice
62014048 Všeň Spolková činnost 35

Prvožadatel Ne

CZV 290 400

10-11

Základní škola Turnov, 28. 

října 18, příspěvková 

organizace

00856126 Turnov Stravovací systém pro základní školu 30

Prvožadatel Ano

CZV 300 000

velikost obce 14 391 obyv.

10-11

Základní škola Turnov, 28. 

října 18, příspěvková 

organizace

00856126 Turnov Vybavení pro výuku v základní škole 30

Prvožadatel Ano

CZV 300 000

velikost obce 14 391 obyv.

12 Obec Loukovec 00238244 Loukovec Obnova míst aktivního odpočinku 30 Prvožadatel Ne

13

Základní škola Turnov, 

Skálova 600, příspěvková 

organizace

00854794 Turnov Varný kotel pro ŠJ 25 CZV 243 573

14 Město Turnov 00276227 Turnov
Pořízení herních prvků do zahrady u MŠ 

Turnov, Zborovská
25 CZV 297 109

15
Římskokatolická farnost - 

děkanství Sobotka
47474092 Sobotka

Výměna oken a snížení energetické 

náročnosti budovy děkanství
20

Prvožadatel Ano

CZV 750 000

velikost obce 2 377 obyv.

16
Římskokatolická farnost 

Dolní Bousov
62451154 Dolní Bousov

Obnova podlahy ve vstupní předsíni 

kostela
20

Prvožadatel Ano

CZV 750 000

velikost obce 2 814 obyv.

17 Město Mnichovo Hradiště 00238309 Mnichovo Hradiště
Nové vstupní dveře z vestibulu do haly 

pošty
20 Prvožadatel Ne

Vysvětlivky: CZV - celkové způsobilé výdaje

V Sobotce dne 28.6.2022

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Pořadí žádostí o dotaci po věcném hodnocení ve výzvě MAS č. 6 v Programu rozvoje venkova

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
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