
  

 

 

Místní akční skupina 

Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 4/2019 
Datum a čas:  18. června 2019 17:00 hod. Přílohy: 29 

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. Ondřej Malinovský, 

Bc. Jana Vařejčková, Iva Dáňová a Markéta Beránková. K navrženému programu jednání 

nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu. Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Výběr projektů 4. Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v Programu rozvoje venkova 
3) Diskuze 
4) Závěr 
Usnesení 01/04/2019/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. Výběr projektů 4. Výzvy MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v Programu rozvoje 

venkova 

Manažer PRV Ing. Rosický přítomné proškolil ohledně pravidel výběru projektů a seznámil 

přítomné se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením projektů podaných do výzvy č. 4 

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. 4 z Programu rozvoje venkova bylo podáno celkem 14 žádostí o podporu. 

Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti splnilo 13 žádostí o podporu a tyto žádosti 

postoupily do věcného hodnocení.  

 
 
 
 



  

 

 

Fiche 1 - Investice do hmotného majetku - Podpora investic v zemědělských podnicích (7 

projektů)  

Fiche 2 - Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a 

vývoj zemědělských produktů (0 projektů)  

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnost – Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností (2 projekty)  

Fiche 5 - Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury přes MAS (0 projektů)  

Fiche 6 - Investice do rozvoje společenské funkce lesů přes MAS (0 projektů) 

Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh přes MAS (4 projekty)  

 
Před zahájením hodnocení všichni přítomní členové podepsali etické kodexy a svým 

podpisem stvrdili, 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, 3 a 7.  

 
FICHE 1 

1. Žadatel: Zemědělská akciová společnost Lípa 
Název projektu: Zlepšení welfare na Mléčné farmě Lípa 
Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba výběhu pro suchostojné dojnice a pořízení 
přihrnovače krmení. VK potvrdila počet bodů. 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
 

2. Žadatel: Jiří Vacek  
Název projektu: Rozdružovač balíků, Záborná 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup rozdružovače balíků.  
Součet bodů: 80 
Minimální počet bodů: 50 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 5 si žadatel udělil 20 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 
rozdružovače balíků nezlepšuje životní podmínky chovaných zvířat. Z tohoto důvodu je 
navrženo snížení počtu bodů z 80 na 60 bodů.  
 

3. Žadatel: Zemědělské družstvo Pozovice 
Název projektu: Modernizace podniku 
Popis projektu: Projekt je zaměřen na pořízení zastýlače, 12 ventilátorů do stáje prasat a 
modernizaci bramborárny. VK potvrdila počet bodů. 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
 
 



  

 

 

4. Žadatel: Václav Kratochvíl  
Název projektu: Výměna vrat ve skladu objemového krmiva 
Popis projektu: Předmětem projektu je výroba a osazení dřevěných vrat skladu objemového 
krmiva 4ks. VK potvrdila počet bodů. 
 
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 50 
 

5. Žadatel: Jan Sláma  
Název projektu: Modernizace chovu dojnic 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup krmného vozu pro přípravu objemného krmiva 
pro skot a 2 ks stájových ventilátorů.  
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 4 si žadatel udělil 20 bodů za to, že 
projekt využívá stávajících budov nebo staveb. Výběrová komise nesouhlasí s udělením 
bodů za toto preferenční kritérium, protože podle jejich názoru projekt nevyužívá 
stávajících budov nebo staveb. „Projekt není zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a objektů, případně na 
pořízení stroje, technologie a technického vybavení, které se umístí do stávající budovy“.  
Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů ze 70 na 50 bodů.  
 

6. Žadatel: Martin Brož  
Název projektu: Investice HM - Pořízení techniky 
Popis projektu: Projekt se zaměřuje na pořízení samonakládacího přepravníku balíků.  
Součet bodů: 50 
Minimální počet bodů: 50 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 4 si žadatel udělil 20 bodů za to, že 
projekt využívá stávajících budov nebo staveb. Výběrová komise nesouhlasí s udělením 
bodů za toto preferenční kritérium, protože podle jejich názoru projekt nevyužívá 
stávajících budov nebo staveb. „Projekt není zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a objektů, případně na 
pořízení stroje, technologie a technického vybavení, které se umístí do stávající budovy“.  
Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů z 50 na 30 bodů.  
 

7. Žadatel: Miroslav Brož  
Název projektu: Investice HM 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup čelního nakladače na traktor. 
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 50 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 4 si žadatel udělil 20 bodů za to, že 
projekt využívá stávajících budov nebo staveb. Výběrová komise nesouhlasí s udělením 
bodů za toto preferenční kritérium, protože podle jejich názoru projekt nevyužívá 
stávajících budov nebo staveb. „Projekt není zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a objektů, případně na 
pořízení stroje, technologie a technického vybavení, které se umístí do stávající budovy“.  
Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů z 60 na 40 bodů.  



  

 

 

FICHE 3 
1. Žadatel: INTEVIA TECHNOLOGIES s.r.o. 

Název projektu: Nákup vybavení pro svařování optických vláken a zřízení skladovacích 
prostor 
Popis projektu: Projekt řeší nákup vybavení pro realizaci optických datových sítí. Jedná se 
zejména o svářečku a lámačku optických vláken a s tím souvisejícího drobného příslušenství. 
Druhou částí tohoto projektu je zřízení skladovacích prostor v sídle společnosti žadatele. VK 
potvrdila počet bodů. 
Součet bodů: 75 
Minimální počet bodů: 50  
 

2. Žadatel: Miroslav Brož  
Název projektu: Projekt diverzifikace 
Popis projektu: Cílem projektu je pořízení celkem 3 lopat na traktor bagr. Svahová lžíce na 
urovnávání svahu při terénních úpravách, lžíce s hroty na zefektevnění zakládání travních 
porostů (odstranění velkých kamenů) a třetí běžná lžíce na běžnou manipulaci se zeminou. 
Součet bodů: 55 
Minimální počet bodů: 50 
Připomínky VK: V preferenčním kritériu v řádku č. 4 si žadatel udělil 20 bodů za to, že 
projekt využívá stávajících budov nebo staveb. Výběrová komise nesouhlasí s udělením 
bodů za toto preferenční kritérium, protože podle jejich názoru projekt nevyužívá 
stávajících budov nebo staveb. „Projekt není zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a objektů, případně na 
pořízení stroje, technologie a technického vybavení, které se umístí do stávající budovy“.  
Z tohoto důvodu je navrženo snížení počtu bodů z 55 na 35 bodů.  
 

FICHE 7 
1. Žadatel: Lukáš Doležal  

Název projektu: Pořízení štípacího automatu 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení štípacího automatu do 40 cm maximálního 
průměru štípaného dřeva s vynášecím dopravníkem o délce 5m. Součástí dodávky je 
navalovací stůl a dva druhy štípacích nožů. VK potvrdila počet bodů. 
Součet bodů: 50 
Minimální počet bodů: 50 
 

2.  Žadatel: Jan Slabý  
Název projektu: Lesnická technologie pro těžební a pěstební činnost 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení 2 nových moderních a spolehlivých 
benzinových řetězových pil pro kácení, odvětvování středních a silných porostů. VK potvrdila 
počet bodů. 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
 

3.  Žadatel: Zemědělská akciová společnost Lípa 
Název projektu: Investice do zpracování dřeva 
Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení kmenové pásové pily. VK potvrdila počet 
bodů. 



  

 

 

Součet bodů: 50 
Minimální počet bodů: 50 
 

4.  Žadatel: Jan Vacek  
Název projektu: Kmenová pásová pila, Záborná 
Popis projektu: Předmětem projektu je nákup kmenové pásové pily na pořez dřeva. VK 
potvrdila počet bodů. 
Součet bodů: 65 
Minimální počet bodů: 50 
 
V průběhu hodnocení nedošlo k neshodě mezi hodnotiteli při hodnocení jednotlivých 
projektů. Hodnotitelé se vždy shodli na přiděleném bodovém hodnocení. U 5 hodnocených 
projektů žadatelů (Jiří Vacek – Rozdružovač balíků, Záborná; Jan Sláma – Modernizace chovu 
dojnic; Martin Brož – Investice HM – Pořízení techniky; Miroslav Brož – Investice HM; 
Miroslav Brož – Projekt diverzifikace), 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 

Podpora 

Zemědělská 
akciová 
společnost Lípa 

Zlepšení welfare na Mléčné farmě 
Lípa 

70 60% 720 000,00 Kč  432 000,00 Kč  

Zemědělské 
družstvo 
Pozovice 

Modernizace podniku 70 60% 920 000,00 Kč 552 000,00 Kč 

Václav 
Kratochvíl 

Výměna vrat ve skladu 
objemového krmiva 

60 70% 244 000,00 Kč  170 800,00 Kč  

Jiří Vacek  Rozdružovač balíků, Záborná 60 60% 300 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

Jan Sláma  Modernizace chovu dojnic 50 60% 830 000,00 Kč  498 000,00 Kč  

Miroslav Brož  Investice HM 40 60% 194 000,00 Kč  116 400,00 Kč 

Martin Brož  Investice HM - Pořízení techniky 30 70% 398 000,00 Kč  278 600,00 Kč  

 

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

Fichi 1, viz tabulka Fiche 1. V případě překročení alokace je možné dle výzvy MAS podpořit 

hraniční projekt. Alokace u Fiche 1 byla překročena, přesto může být podpořen hraniční 

projekt Václava Kratochvíla - Výměna vrat ve skladu objemového krmiva. Další projekty 

z důvodu překročení alokace na Fichi 1 a nesplnění minimálního počtu bodů v hodnocení 

nebudou doporučeny ke schválení (Jiří Vacek - Rozdružovač balíků, Záborná; Jan Sláma - 

Modernizace chovu dojnic; Miroslav Brož – Investice HM; Martin Brož - Investice HM –  

 



  

 

 

Pořízení techniky).  

Usnesení 02.1/04/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů 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 

Podpora 

INTEVIA 
TECHNOLOGIES 
s.r.o. 

Nákup vybavení pro svařování 
optických vláken a zřízení 
skladovacích prostor 

75 45% 181 300,00 Kč  81 585,00 Kč 

Miroslav Brož Projekt diverzifikace 35 45% 215 000,00 Kč  96 750,00 Kč  

 

 

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

Fichi 3, viz tabulka Fiche 3. Z důvodu nesplnění minimálního počtu bodů v hodnocení 

nedoporučuje ke schválení projekt žadatele Miroslava Brože – Projekt diverzifikace.  

Usnesení 02.2/04/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů s jejich pořadím v dané 

Fichi.  

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

 

FICHE 7 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
dotace 

Způsobilé 
výdaje 

Podpora 

Jan Slabý  Lesnická technologie pro těžební a 
pěstební činnost 

70 50% 51 490,00 Kč  25 745,00 Kč  

Jan Vacek  Kmenová pásová pila, Záborná 65 50% 300 000,00 Kč  150 000,00 Kč  

Zemědělská 
akciová 
společnost Lípa 

Investice do zpracování dřeva 50 50% 296 000,00 Kč  148 000,00 Kč  

Lukáš Doležal  
 

Pořízení štípacího automatu 50 50% 417 872,00 Kč  208 936,00 Kč  

 
 

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

Fichi 7, viz tabulka Fiche 7.  

Usnesení 02.3/04/2019/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje projekty s přidělenými počty bodů s jejich pořadím v dané 

Fichi.  

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

 



  

 

 

Celková alokace pro výzvu č. 4 z Programu rozvoje venkova činila 5 046 000,00 Kč. Celkem 

bylo v projektech ve věcném hodnocení nárokováno 2 938 816,00 Kč.  

 

Fiche Alokace 
Nárokováno v 

projektech 

Fiche 1 - Investice do hmotného majetku - Podpora investic v 

zemědělských podnicích 
1 000 000,00 Kč 2 227 800,00 Kč 

Fiche 2 - Investice do hmotného majetku – Podpora investic 

do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských 

produktů 

500 000,00 Kč 0,00 Kč  

Fiche 3 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské 

činnost – Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

1 000 000,00 Kč 178 335,00 Kč 

Fiche 5 - Podpora investic do rozvoje zemědělské 

infrastruktury 
550 000,00 Kč 0,00 Kč 

Fiche 6 - Investice do rozvoje společenské funkce lesů přes 

MAS 
998 000,00 Kč 0,00 Kč 

Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh přes 

MAS 

998 000,00 Kč 532 681,00 Kč  

CELKEM 5 046 000,00 Kč 2 938 816,00 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 ve Fichi 1 a 

nesplnění minimálního počtu bodů v hodnocení nebudou doporučeny ke schválení 4 

projekty. Ve Fichi 3 nebude doporučen ke schválení 1 projekt z důvodu nesplnění 

minimálního počtu bodů v hodnocení.  

 

03.  Diskuze 

V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna probíraným bodům jednání a vše bylo 

osvětleno, upřesněno. Nikdo z přítomných neměl otázek v následné diskusi. 

 

04. Závěr 

Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila jednání.  

 

 

V Polné dne 26. 6. 2019 

 

 

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

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně výběrové komise    tajemník MAS 


