
  

 

 

Místní akční skupina 

Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 3/2018 
Datum a čas:  12. června 2018 16:00 hod. Přílohy: 1 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Štěpánka Trbušková 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 

Účast členů (dle prezenční listiny): 5 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 5 

Závěr: Přítomných 5 členů z 9, tj. 55,55 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrové komise MAS je 

usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně výběrové komise Štěpánka Trbušková a ověřila 

usnášeníschopnost jednání. Jednání se účastní Štěpánka Trbušková, Ing. Bohuslav Vacek, Iva 

Dáňová, Markéta Beránková a Jiří Kučera. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny 

návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Schvalování projektů 2. Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v Programu rozvoje 
venkova 
3) Diskuze 
4) Závěr 
Usnesení 01/03/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje program jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání Ing. 

Petru Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Schvalování projektů 2. Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v Programu rozvoje 

venkova 

Manažer PRV Ing. Rosický přítomné proškolil ohledně výběru projektů a seznámil přítomné 
se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením projektů podaných do výzvy č. 2 
z Programu rozvoje venkova k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Dále Ing. Rosický představil hodnotící 
kritéria pro jednotlivé Fiche.  
 
Do výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 25 žádostí o podporu. 
Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti splnilo 23 projektů a tyto žádosti postoupily do 
věcného hodnocení. Jeden z projektů byl stažen žadatelem a jeden projekt byl vyřazen 
z důvodu pozdního podání.  
 
 
 



  

 

 

Fiche 1 - Investice do hmotného majetku - Podpora investic v zemědělských podnicích (15 
projektů)  
Fiche 2 - Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a 
vývoj zemědělských produktů (1 projekt)  
Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnost – Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských činností (6 projektů)  
Fiche 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury (0 projektů) 
Fiche 5 - Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury (1 projekt)  
 
Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové podepsali etické kodexy a svým 
podpisem ztvrdili, že nejsou ve střetu zájmů a projekty mohou hodnotit. Nikdo z přítomných 
členů komise není ve střetu zájmů. K věcnému hodnocení projektu byly členům komise 
předem zaslány žádosti o podporu s přílohami a výzva s přílohami.  
 
Ing. Rosický začal představovat jednotlivé projekty podané ve Fichích 1, 2, 3 a 5.  

 
FICHE 1 

1. Žadatel: SENECO, spol. s r.o. 
Název projektu: Nákup obraceče píce 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup obraceče, který zajistí kvalitní obracení a 
shrnování posečené zelené hmoty k výrobě sena a úsporu spotřeby PHM. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

2. Žadatel: Družstvo Vysočina  
Název projektu: Pořízení stroje ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení stroje pro zlepšení stavu půdy na pozemcích 
v okrajových částech honu, kde dochází ke zvýšenému pohybu techniky a tím k vyššímu 
utužení spodních vrstev.  
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40  
 

3. Žadatel: Zemědělské obchodní družstvo v Herálci 
Název projektu: Investice do dalšího rozvoje chovu dojnic - nákup technologie pro krmení 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup technologie pro krmení, a to obraceče a 
shrnovače sena do řádků a vykusovače siláže. 
Součet bodů: 55 
Minimální počet bodů: 40  
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 5 si žadatel udělil 15 bodů za to, že 
projekt řeší zlepšení životních podmínek chovaných zvířat. Výběrová komise nesouhlasí 
s udělením bodů za toto preferenční kritérium, protože podle jejich názoru nákup obraceče 
a shrnovače sena a vykusovače siláže nezlepšuje životní podmínky chovaných zvířat. 
Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů z 55 na 40 bodů.  
 
 
 
 



  

 

 

4. Žadatel: Zemědělské družstvo Pozovice 
Název projektu: Rekonstrukce stáje 
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce stáje - budou instalována nová rolovací 
vrata (4 ks) a bude zrekonstruována střecha stáje včetně vybudování střešní štěrbiny.  
Součet bodů: 55 
Minimální počet bodů: 40 
 

5. Žadatel: Miroslav Brož  
Název projektu: Investice do HM - Miroslav Brož 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení robota na přihrnování krmiva do stáje pro 
dojný skot.  
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

6. Žadatel: Bořek Med 
Název projektu: Modernizace strojového vybavení 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení strojového vybavení, a to cisternového vozu 
a pneumatického secího stroje. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

7. Žadatel: Jaromír Vomlel 
Název projektu: Úprava zemědělských objektů a pořízení polního stroje 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení polního stroje. Dále bude provedena úprava 
větrání volné stáje především v zimním období a bude provedena oprava objektů 
zemědělského podniku - výměnou vstupních vrat do uzavřeného dvora a výrobou nových 
vrat ke kolnám určeným k uskladnění strojů, případně zemědělských produktů. 
Součet bodů: 75 
Minimální počet bodů: 40  
 

8. Žadatel: Ing. Marie Egertová 
Název projektu: Nákup shrnovače píce 
Popis projektu: Předmětem projektu je investice do techniky pro sklizeň píce, a to pořízení 
shrnovače píce. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

9. Žadatel: Ing. Martin Křižan 
Název projektu: Pořízení nakladače 
Popis projektu: Předmětem projektu je zakoupení samojízdného čelního kolového 
kloubového nakladače. 
Součet bodů: 55 
Minimální počet bodů: 40 
 

10. Žadatel: Miloslav Šereda 
Název projektu: Farma Šereda - investice do shrnovače pícnin 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup nového shrnovače pícnin. 



  

 

 

Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

11. Žadatel: Martin Brož 
Název projektu: Investice do HM - Martin Brož 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení čelního neseného žacího stroje především 
pro sklizeň pícnin. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

12. Žadatel: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. 
Název projektu: Farma Kratochvíl, Dobroutov - pícniny, udržitelnost a investice 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup nové diskové sekačky na trávu/jetel a nákup 
rozdružovače balíků do stáje. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

13. Žadatel: AGRO Záborná s.r.o. 
Název projektu: Investice do precizního zemědělství s ohledem na šetrnost k životnímu 
prostředí 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup nového vlastního rozmetadla na aplikaci 
průmyslových hnojiv. 
Součet bodů: 40 
Minimální počet bodů: 40 
 

14. Žadatel: Antonín Souček 
Název projektu: Rekonstrukce podlahy skladu krmiv a steliv 
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce podlahy v části skladu krmiv a steliv. 
Součet bodů: 85 
Minimální počet bodů: 40 
 

15. Žadatel: Bořek Med ml.  
Název projektu: Modernizace strojového vybavení a zlepšení podmínek pro chovaná zvířata 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení strojového vybavení a bude provedena 
modernizace části stávající zemědělské budovy. 
Součet bodů: 75 
Minimální počet bodů: 40 
 

FICHE 2 
1. Žadatel: Mlékárna Polná spol. s r.o. 

Název projektu: Technologie strojového mytí forem 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup technologie strojového mytí forem, která řeší 
nestandardnost ručního mytí forem a zvyšuje tak hygienu a sanitaci sýrařského provozu.  
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 35 
 
 



  

 

 

FICHE 3 
1. Žadatel: Petr Duben 

Název projektu: Rozvoj pilařského podnikání 
Popis projektu: Projekt je zaměřen na pořízení dávkovacího, přísunového a otáčecího, 
rovnacího odsunového a třídícího řetězového dopravníku ke stávající rozmítací pile ve 
vlastnictví žadatele. 
Součet bodů: 55 
Minimální počet bodů: 40  
 

2. Žadatel: Libor Zajíček 
Název projektu: Nákup nového obráběcího stroie - Truhlářství Okrouhlička 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení nového obráběcího stroje, a to olepovačky 
hran, která je určena k ohranění plošných materiálů na výrobu dveří a nábytku.  
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 40 
 

3. Žadatel: Štěpán Kačer 
Název projektu: Samohybná kloubová montážní plošina a loupačka kabelů 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup nové samohybné kloubové montážní plošiny a 
nákup nové loupačky (stahovačky) kabelů. 
Součet bodů: 75 
Minimální počet bodů: 40 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 1 si žadatel udělil 15 bodů za to, že řeší 
obnovu řemeslných činností v obcích. Výběrová komise nesouhlasí s udělením bodů za 
toto preferenční kritérium. Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů ze 75 na 60 
bodů.  
 

4. Žadatel: Dřevodesign JM s.r.o. 
Název projektu: Modernizace vybavení truhlárny v Lípě 
Popis projektu: Předmětem projektu je dovybavení truhlářské dílny o moderní olepovačku 
hran. 
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 40 
 

5. Žadatel: Josef Kutlvašr 
Název projektu: Nákup strojů a vybavení do truhlářské dílny Josef Kutlvašr 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup nového vybavení do truhlářské dílny, a to 
kmenové pásové pily na pořez kulatiny a odsávací stěny včetně doplňků.  
Součet bodů: 50 
Minimální počet bodů: 40 
 

6. Žadatel: Milan Hanauer 
Název projektu: Nákup strojového vybavení - Pokrývačství Hanauer 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dvou strojů na zpracování dřeva a desek do 
tesařské dílny. Jedná se o nákup formátové pily a srovnávací + tloušťovací frézy 
(kombinovaný stroj). 
Součet bodů: 50 



  

 

 

Minimální počet bodů: 40 
 

FICHE 5 
1. Žadatel: Obec Dobroutov 

Název projektu: Rekonstrukce povrchu MK za stadionem 
Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace v extravilánu obce, 
která je v nevyhovujícím stavu. 
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 40 
 
V průběhu hodnocení nedošlo k neshodě mezi hodnotiteli při hodnocení jednotlivých 
projektů. Hodnotitelé se vždy shodli na přiděleném bodovém hodnocení. Pouze u 2 projektů 
žadatelů (Zemědělské obchodní družstvo v Herálci a Štěpán Kačer), navrhla výběrová komise 
snížení počtu bodů.  

 
Přehled hodnocených projektů 

(s přidělenými body – řazeno sestupně, zvlášť za každou Fichi) 
*V případě přidělení stejného počtu bodů je preferován projekt se vzniklým pracovním 
místem. V případě, že pracovní místo v projektu nevzniklo, je upřednostněn projekt s nižšími 
způsobilými výdaji.  
 

FICHE 1 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
dotace 

Způsobilé 
výdaje 

Dotace  

Antonín Souček Rekonstrukce podlahy skladu krmiv a 
steliv 
 

85 70% 400 000 Kč 280 000 Kč 

Jaromír Vomlel Úprava zemědělských objektů a 
pořízení polního stroje 

75 60% 385 000 Kč 231 000 Kč 

Bořek Med ml. Modernizace strojového vybavení a 
zlepšení podmínek pro chovaná 
zvířata 

75 70% 500 000 Kč 350 000 Kč 

Zemědělské 
družstvo 
Pozovice 

Rekonstrukce stáje 55 60% 500 000 Kč 300 000 Kč 

Ing. Martin Křižan Pořízení nakladače 55 60% 399 300 Kč 239 580 Kč 

SENECO, spol. 
s r.o. 

Nákup obraceče píce 40 60% 310 000 Kč 186 000 Kč 

Bořek Med Modernizace strojového vybavení 40 60% 380 000 Kč 228 000 Kč 

Miloslav Šereda Farma Šereda – investice do 
shrnovače pícnin 

40 70% 390 000 Kč 273 000 Kč 

Ing. Marie 
Egertová 

Nákup shrnovače píce 40 60% 400 000 Kč 240 000 Kč 

AGRO Záborná 
s.r.o. 

Investice do precizního zemědělství s 
ohledem na šetrnost k životnímu 
prostředí 

40 60% 400 000 Kč 240 000 Kč 

Ing. Václav 
Kratochvíl, Ph.D. 

Farma Kratochvíl, Dobroutov - pícniny, 
udržitelnost a investice 

40 70% 465 000 Kč 325 500 Kč 



  

 

 

Martin Brož Investice do HM - Martin Brož 40 70% 476 000 Kč 333 200 Kč 

Miroslav Brož Investice do HM - Miroslav Brož 40 60% 476 500 Kč 285 900 Kč 

Družstvo 
Vysočina 

Pořízení stroje ke zlepšení fyzikálních 
vlastností půdy 

40 60% 495 000 Kč 297 000 Kč 

Zemědělské 
obchodní 
družstvo v Herálci 

Investice do dalšího rozvoje chovu 

dojnic – nákup technologie pro 

krmení.  

40 60% 499 000 Kč 299 400 Kč 

 

Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s počty bodů u projektů a pořadím projektů za 

Fichi 1, viz tabulka Fiche 1. Z důvodu překročení alokace Fiche 1 nebude doporučen ke 

schválení projekt žadatele Zemědělské obchodní družstvo v Herálci s projektem Investice do 

dalšího rozvoje chovu dojnic – nákup technologie pro krmení.  

Usnesení 02.1/03/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů u projektů a s jejich 

pořadím v dané Fichi.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

FICHE 2 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
dotace 

Způsobilé 
výdaje 

Dotace  

Mlékárna Polná 
spol. s r.o. 

Technologie strojového mytí forem 60 50% 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

 
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s počty bodů u projektů a pořadím projektů za 

Fichi 2, viz tabulka Fiche 2.  

Usnesení 02.2/03/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů u projektů a s jejich 

pořadím v dané Fichi.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

FICHE 3 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
dotace 

Způsobilé 
výdaje 

Dotace  

Dřevodesign JM 
s.r.o. 

Modernizace vybavení truhlárny v Lípě 60 45% 950 000 Kč 427 500 Kč 

Štěpán Kačer Samohybná kloubová montážní 
plošina a loupačka kabelů 

60 45% 985 000 Kč 443 250 Kč 

Libor Zajíček Nákup nového obráběcího stroie - 
Truhlářství Okrouhlička 

60 45% 495 000 Kč 222 750 Kč 

Petr Duben Rozvoj pilařského podnikání 55 45% 3 700 000 Kč 1 665 000 Kč 

Josef Kutlvašr Nákup strojů a vybavení do truhlářské 
dílny Josef Kutlvašr 

50 45% 325 000 Kč 146 250 Kč 

Milan Hanauer Nákup strojového vybavení – 
Pokrývačství Hanauer 

50 45% 340 000 Kč 153 000 Kč 

 



  

 

 

 

Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s počty bodů u projektů a pořadím projektů za 

Fichi 3, viz tabulka Fiche 3. Z důvodu překročení alokace Fiche 3 nedoporučuje ke schválení 

projekt žadatele Milana Hanauera s projektem Nákup strojového vybavení – Pokrývačství 

Hanauer. 

Usnesení 02.3/03/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů u projektů a s jejich 

pořadím v dané Fichi.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

FICHE 5 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
dotace 

Způsobilé 
výdaje 

Dotace  

Obec Dobroutov Rekonstrukce povrchu MK za 
stadionem 

60 90% 477 950 Kč 430 155 Kč 

 
 

Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s počty bodů u projektů a pořadím projektů za 

Fichi 5, viz tabulka Fiche 5.  

Usnesení 02.4/03/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů u projektů a s jejich 

pořadím v dané Fichi.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

Celková alokace pro výzvu č. 2 z Programu rozvoje venkova činila 10 996 200 Kč. Celkem bylo 

v projektech ve věcném hodnocení nárokováno 9 596 485 Kč.  

 

Fiche Alokace 
Nárokováno v 

projektech 

Fiche 1 - Investice do hmotného majetku - Podpora investic v 

zemědělských podnicích 
4 000 000 Kč 4 108 580 Kč 

Fiche 2 - Investice do hmotného majetku – Podpora investic 

do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských 

produktů 

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské 

činnost – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

3 000 000 Kč  3 057 750 Kč 

Fiche 4 - Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické 

infrastruktury 
998 100 Kč 0 Kč 

Fiche 5 - Podpora investic do rozvoje zemědělské 

infrastruktury 
998 100 Kč 430 155 Kč 

CELKEM 10 996 200 Kč 9 596 485 Kč 

 



  

 

 

Výběrová komise se shodla, že všechny projekty, které se vešly do alokace na danou Fichi 

doporučí ke schválení programovému výboru MAS. Z důvodu překročení alokace Fiche 1 

nedoporučuje k podpoře jeden projekt a ze stejného důvodu nedoporučuje k podpoře jeden 

projekt, který byl podán do Fiche 3.  

 

03. Diskuze 

V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna probíraným bodům jednání. Nikdo 

z přítomných neměl otázek. 

 

04. Závěr – Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila 

jednání.  

 

 

 

V Polné dne 12. 6. 2018 

 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně výběrové komise    tajemník MAS 


