Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s.
8.8.2018, 15:30, Holovousy
Přítomni:
dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Informace k hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV 2
3. Předvýběr projektů ve výzvě PRV 2
4. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
Předsedkyně Výběrové komise přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala
usnášeníschopnost Výběrové komise, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%,
seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing.
Petra Štěpánková, ověřovatelkou Bc. Monika Benešová.
Návrh usnesení č. 1/08082018: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Petru
Štěpánkovou a ověřovatele zápisu Bc. Moniku Benešovou.
Proběhlo hlasování:
Pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/08082018 bylo schváleno.
2. Informace k hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě PRV 2
Ing. Lucie Hronová seznámila přítomné s průběhem hodnocení žádostí ve výzvě PRV 2. Hodnotitelé si
na svém jednání 31.7.2018 vylosovali projekty k hodnocení a zároveň podepsali Čestné prohlášení
osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů. Na dnešní jednání hodnotitelé připravili věcné
hodnocení vylosovaných žádostí (v písemné podobě podepsané hodnocení předali Ing. Hronové) a
bodové hodnocení včetně odůvodnění a dalších poznatků z hodnocení přednesli přítomným. S
ohledem na skutečnost, že se jednotliví hodnotitelé ani v jednom případě nelišili v hodnocení
totožných projektů, přejala Výběrová komise jejich hodnocení. Výsledný počet bodů u všech projektů
dosáhl minimální bodové hranice stanovené místní akční skupinou ve výzvě MAS, žádná z žádostí proto
nemusela být vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Z důvodu střetu zájmů jednání o přidělení počtu
bodů žádostem ve fichi 1 Zemědělské podniky nebyly přítomny Ing. Jitka Koubková a Ing. Petra
Soukupová.

Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky

registrační číslo
projektu

název projektu

18/PRV2/1/01

Pořízení sklízecí mlátičky

18/PRV2/1/02

Přívěsy na odvoz sena a slámy

18/PRV/1/03

Pořízení čelního nakladače na traktor s paletizačními
vidlemi pro manipulaci s velkobednami v sadech

18/PRV2/1/04

Pořízení neseného mulčovače

18/PRV2/1/05

Nákup rotačního mulčovače pro práci v sadech

18/PRV2/1/06

Pořízení souboru 36 ks velkoobjemových plastových
beden na sklizeň a skladování ovoce

18/PRV2/1/07

Pořízení cisterny na dovoz vody

18/PRV2/1/08

Pořízení samojízdného krmného vozu

18/PRV2/1/09

Nákup strojů na sklizeň píce

18/PRV2/1/10

Kolový traktor pro polní práce
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Název a číslo fiche: F2 Zemědělské produkty
registrační číslo
projektu

název projektu

18/PRV2/2/01

Nákup zařízení pro zpracování Jablek z Konecchlumí na
výrobu moštu: Myčka s drtičem a plnička moštu

30

30

30

18/PRV2/2/02

Ovoce z Podchlumí - zařízení a vybavení pro výrobu
ovocných šťáv

30

30

30

bodové
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komise
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Název a číslo fiche: F3 Nezemědělské podnikání
registrační číslo
projektu

18/PRV2/3/01

název projektu

Rozšíření provozovny Weld Project, s.r.o.

Název a číslo fiche: F4 Rekreační funkce lesa
registrační číslo
projektu

17/PRV1/4/01

název projektu

Hořice – Chlumíčkova naučná lesní stezka

3. Předvýběr projektů ve výzvě PRV 2
Pořadí projektů stanovila Výběrová komise za každou Fichi zvlášť v souladu s Výzvou PRV 2 a kapitolou
Hodnocení projektů dokumentu Interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro Program rozvoje venkova. Na
základě tohoto hodnocení Výběrová komise odhlasovala za každou fichi zvlášť Seznam vybraných
Žádostí o dotaci (tzv. předvýběr projektů), který bude předložen Radě spolku s doporučením ke
schválení.
S ohledem na střet zájmů nebyly hlasování o návrhu Seznamu vybraných Žádostí o dotaci (předvýběru
projektů) ve fichi 1 Zemědělské podniky přítomny Ing. Jitka Koubková a Ing. Petra Soukupová.

Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ
SEZNAM ŽÁDOSTÍ SEŘAZENÝCH DLE ZÍSKANÝCH BODŮ A VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE
Registrační číslo
projektu

Název žadatele

IČ žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu

Bodový zisk
za
preferenční
kritéria

požadovaná
dotace

Pořízení čelního nakladače na traktor s paletizačními
76516580 vidlemi pro manipulaci s velkobednami v sadech

Konecchlumí

20

55 000 Kč

Petr Kareš

42198887 Nákup rotačního mulčovače pro práci v sadech

Ostroměř

20

200 000 Kč

Zdeněk Kráčmar

1622849 Pořízení neseného mulčovače
Pořízení souboru 36 ks velkoobjemových plastových
02433532 beden na sklizeň a skladování ovoce

Holovousy

10

50 000 Kč

Konecchlumí

10

75 600 Kč

Bříšťany

10

249 950 Kč

Hořice

10

495 000 Kč

64789306 Nákup strojů na sklizeň píce

Podhorní Újezd a Vojice

10

650 000 Kč

64792226 Pořízení samojízdného krmného vozu

Staré Smrkovice

10

1 000 000 Kč

70977895 Pořízení sklízecí mlátičky

Konecchlumí

10

1 000 000 Kč

00125474 Kolový traktor pro polní práce

Dobrá Voda u Hořic

10

1 000 000 Kč

18/PRV2/1/03 Ing. Jan Kučera
18/PRV2/1/06
18/PRV2/1/04
18/PRV2/1/06
Jitka Kučerová

18/PRV2/1/02 Zemědělské družstvo
Bašnice
00125369 Přívěsy na odvoz sena a slámy
18/PRV2/1/07
Ing. Radek Němeček
49305841 Pořízení cisterny na dovoz vody
18/PRV2/1/09 ZEAS Podhorní Újezd,
a.s.
18/PRV2/1/08
AGRO Chomutice a.s.
18/PRV2/1/01
Radek Dufek
Zemědělské družstvo
18/PRV2/1/10 Podchlumí Dobrá
Voda

Název a číslo fiche: F1 Zemědělské podniky - NÁVRH NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ
Registrační číslo
projektu

Název žadatele

IČ žadatele

Název projektu

Místo realizace projektu

Všechny přijaté žádosti ve F1 jsou Výběrovou komisí navrženy k podpoře.

Bodový zisk
za
preferenční
kritéria

požadovaná
dotace

Návrh usnesení č. 2/08082018: Výběrová komise schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 1 Zemědělské podniky, který bude předložen Radě
spolku s doporučením ke schválení.
Hlasování o návrhu Seznamu vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro fichi 1 Zemědělské podniky seřazeným dle počtu získaných bodů a výše požadované
dotace se zúčastnilo 5 členů Výběrové komise s podepsaným Čestným prohlášením osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů předložených na
základě výzvy MAS, z toho byli 3 členové ze soukromého a 2 z veřejného sektoru. Podmínka maximálně 49 % hlasovacích práv veřejného sektoru tak byla
splněna.
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2/08082018 bylo schváleno.
S ohledem na nedostatečnou alokaci ve fichi 1 této výzvy o 1 875 500 Kč navrhuje Výběrová komise Radě spolku navýšení alokace pro tuto fichi přesunutím
finančních prostředků z nedočerpané alokace fiche 3 – 1 054 500 Kč a z fiche 5 – 821 050 Kč, a podpořit tak všechny přijaté žádosti vzhledem k jejich kvalitativní
stránce a přispění k rozvoji regionu Podchlumí.

Název a číslo fiche: F2 Zemědělské produkty - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ
SEZNAM ŽÁDOSTÍ SEŘAZENÝCH DLE ZÍSKANÝCH BODŮ A VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE
Název žadatele

18/PRV2/2/02

Petr Kareš

42198887 Ovoce z Podchlumí - zařízení a vybavení pro výrobu ovocných šťáv

Ostroměř

30

85 000 Kč

18/PRV2/2/01

Ing. Jan Kučera

Nákup zařízení pro zpracování Jablek z Konecchlumí na výrobu moštu:
76516580 Myčka s drtičem a plnička moštu

Konecchlumí

30

115 000 Kč

IČ žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

Registrační číslo
projektu

požadovaná
dotace

Název a číslo fiche: F2 Zemědělské produkty - NÁVRH NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ
Registrační číslo
projektu

Název žadatele

IČ žadatele

Název projektu

Místo realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

požadovaná
dotace

Všechny přijaté žádosti ve F2 jsou Výběrovou komisí navrženy k podpoře.

Návrh usnesení č. 3/08082018: Výběrová komise schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 2 Zemědělské produkty, který bude předložen Radě
spolku s doporučením ke schválení.
Hlasování o návrhu Seznamu vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro fichi 2 Zemědělské produkty seřazeným dle počtu získaných bodů a výše
požadované dotace se zúčastnilo 7 členů Výběrové komise s podepsaným Čestným prohlášením osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů
předložených na základě výzvy MAS, z toho bylo 5 členů ze soukromého a 2 z veřejného sektoru. Podmínka maximálně 49 % hlasovacích práv veřejného
sektoru tak byla splněna.
Proběhlo hlasování o Seznamu vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 2 Zemědělské produkty:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3/08082018 bylo schváleno.

Název a číslo fiche: F3 Nezemědělské podnikání - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ
SEZNAM ŽÁDOSTÍ SEŘAZENÝCH DLE ZÍSKANÝCH BODŮ A VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE
Registrační číslo
projektu

IČ žadatele

18/PRV2/3/01

Weld Project, s.r.o.

Název
projektu

Název projektu

28829808 Rozšíření provozovny Weld Project, s.r.o.

Místo
realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

Hořice

požadovaná
dotace

15

445 500 Kč

Název a číslo fiche: F3 Nezemědělské podnikání - NÁVRH NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ
Registrační číslo
projektu

Název žadatele

IČ žadatele

Název projektu

Místo
realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

požadovaná
dotace

Všechny přijaté žádosti F3 jsou Výběrovou komisí navrženy k podpoře.

Návrh usnesení č. 4/08082018: Výběrová komise schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 3 Nezemědělské podnikání, který bude předložen Radě
spolku s doporučením ke schválení.

Hlasování o návrhu Seznamu vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro fichi 3 Nezemědělské podnikání seřazeným dle počtu získaných bodů a výše
požadované dotace se zúčastnilo 7 členů Výběrové komise s podepsaným Čestným prohlášením osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů
předložených na základě výzvy MAS, z toho bylo 5 členů ze soukromého a 2 z veřejného sektoru. Podmínka maximálně 49 % hlasovacích práv veřejného
sektoru tak byla splněna.
Proběhlo hlasování o Seznamu vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 3 Nezemědělské podnikání:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4/08082018 bylo schváleno.

Název a číslo fiche: F4 Rekreační funkce lesa - NÁVRH VYBRANÝCH PROJEKTŮ
Registrační číslo
projektu

I Název žadatele

18/PRV2/4/01

Město Hořice

IČ žadatele

Název projektu

00271560 Hořice – Chlumíčkova naučná lesní stezka

Místo
realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

Hořice

požadovaná
dotace

50

500 000 Kč

Název a číslo fiche: F4 Rekreační funkce lesa - NÁVRH NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ
Registrační číslo
projektu

Název žadatele

IČ žadatele

Název projektu

Místo
realizace
projektu

Bodový zisk za
preferenční
kritéria

požadovaná
dotace

Všechny přijaté žádosti F 4 jsou Výběrovou komisí navrženy k podpoře.

Návrh usnesení č. 5/08082018: Výběrová komise schvaluje Seznam vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 4 Rekreační funkce lesa, který bude předložen Radě
spolku s doporučením ke schválení.

Hlasování o návrhu Seznamu vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro fichi 4 Rekreační funkce lesa seřazeným dle počtu získaných bodů a výše
požadované dotace se zúčastnilo 7 členů Výběrové komise s podepsaným Čestným prohlášením osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů
předložených na základě výzvy MAS, z toho bylo 5 členů ze soukromého a 2 z veřejného sektoru. Podmínka maximálně 49 % hlasovacích práv veřejného
sektoru tak byla splněna.
Proběhlo hlasování o Seznamu vybraných Žádostí o dotaci pro fichi 4 Rekreační funkce lesa:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 5/08082018 bylo schváleno.

4. Závěr
Na závěr předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a v 17:30 ukončila
jednání.

V Holovousích dne 8.8.2018

Zapsala: Ing. Petra Štěpánková

………………………………….

Ověřila: Bc. Monika Benešová

………………………………….

Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s.
8.8.2018, 15:30, Holovousy
sektor

zájmová
skupina

soukromý

1

soukromý

5

Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

soukromý

5

Ing. Tomáš Gabriel

soukromý

člen Výběrové komise

zastoupen

Ing. Jitka Koubková

Město Miletín

Bc. Miroslav Nosek

2
Podzvičinsko, z.s.

Bc. Monika Benešová

soukromý

3

ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Ing. Petra Soukupová

soukromý

6

Obec Úhlejov

Lenka Šedivá, DiS.

veřejný

4

zástupce kanceláře MAS
Ing. Petra Štěpánková

Ing. Lucie Hronová

podpis

podpis

