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JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Datum jednání: 14. 10. 2020 od 17:00 hod. 

Místo jednání: Kancelář MAS (zasedací místnost), nám. Svobody 320, Pacov 

Přítomní členové výběrové komise dle prezenční listiny: 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Mgr. Pavla Popelářová 

Zájmová skupina –podnikání: 

- Martina Fialová 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- Josef Kratochvíl 

Omluvení členové výběrové komise: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Zástupci kanceláře MAS: Lucie Hlavinková, DiS., Ing. Renata Zíková 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Proškolení členů výběrové komise, řešení střetu zájmů 

3. Věcné hodnocení projektů 3. výzvy PRV 

4. Schválení výsledků věcného hodnocení 

5. Závěr 

Ad 1. Zahájení 

Jednání výběrové komise zahájila předsedkyně Mgr. Pavla Popelářová v 17:00 hod. Seznámila 

přítomné s navrženým programem jednání a konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, 

neboť jsou přítomni 3 členové z pěti a je splněna podmínka max. 49% zastoupení veřejného a 

soukromého sektoru a jednotlivých zájmových skupin. K programu nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího 

řádu předseda orgánu, druhým ověřovatelem byl navržen Josef Kratochvíl.  

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Výběrová komise schvaluje program jednání. Dále výběrová komise schvaluje ověřovatele 

Josefa Kratochvíla a zapisovatelku Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0 

Ad 2. Proškolení výběrové komise, řešení střetu zájmů 

Lucie Hlavinková uvedla, že ve výzvě č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 do věcného hodnocení postoupilo 14 žádostí o 

dotaci z celkového počtu 16 zaregistrovaných. Podklady pro jednání obdrželi členové komise 

v předstihu e-mailem 12. a 13. 10. 2020. Dále Lucie Hlavinkova připomněla postup věcného 

hodnocení v rámci PRV.  
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Následně byl projednán případný střet zájmů členů výběrové komise ve vztahu k hodnoceným 

projektům. Žádný z členů komise není ve střetu zájmů a všichni podepsali prohlášení o neexistenci 

střetu zájmů. 

Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 2. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0 

Ad 3. Věcné hodnocení projektů 3. výzvy PRV 

Členové výběrové komise postupně provedli bodové hodnocení všech 14 žádostí o dotaci, a to na 

základě stanovených preferenčních kritérií dle jednotlivých Fichí. O bodovém hodnocení jednotlivých 

projektů byl proveden záznam, přidělený počet bodů vč. komentáře bude následně pracovníky 

kanceláře MAS doplněn do příslušných žádostí o dotaci. Záznam o bodovém hodnocení je přílohou 

tohoto zápisu. 

Přehled hodnocených projektů:  

Fiche 
Přidělené číslo projektu dle 
Portálu farmáře 

Název projektu 
Místo realizace projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 
hodnocení 
MAS 

1 2020-229-003-001-024 
Modernizace lesní cesty v k.ú. 
Roučkovice - etapa II. 

Pacov 30 

2 2020-229-003-002-023 
Technika pro hospodaření v 
lese  

Černovice 39 

2 2020-229-003-002-030 Pořízení lesního traktoru 

Bořetice, Hořepník, 
Pošná, Samšín, 
Útěchovice, Buřenice, 
Lesná 

33 

3 2020-229-003-003-021 Servis zemědělských strojů Eš 63 

3 2020-229-003-003-026 
Rozvoj podnikání v oboru 
pohřebnictví. 

Častrov 36 

3 2020-229-003-003-028 
Modernizace pilařského 
provozu 

Žirovnice 33 

3 2020-229-003-003-038 
Výstavba dílny pro 
nezemědělské podnikání v 
Proseči u Pošné 

Pošná 54 

3 2020-229-003-003-039 
Pojízdná dílna pro společnost 
Cookiness s.r.o. 

Lukavec 39 

5 2020-229-003-005-029 
Investice do zemědělských 
podniků - Vintířov 

Obrataň 42 

5 2020-229-003-005-034 
Podpora zemědělského 
podnikání 

Křešín 66 

5 2020-229-003-005-035 
Pořízení zemědělské techniky - 
lis, postřikovač, balička, 
nahrnovač, obraceč 

Eš 66 

5 2020-229-003-005-040 Teleskopický manipulátor Žirovnice 39 

6 2020-229-003-006-031 Obecní prodejna Moraveč Moraveč 31 

6 2020-229-003-006-033 Prodejna Těchobuz Těchobuz 38 

U celkem 13 žádostí o dotaci výběrová komise přidělila body ve shodné výši s bodovým 

hodnocením žadatelů, u projektu „Pořízení lesního traktoru“ (Fiche č. 2) komise ponížila celkový 

počet bodů o 3. Všechny hodnocené žádosti o dotaci dosáhly stanoveného minimálního počtu bodů a 

splnily tak podmínky věcného hodnocení. 
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Člen výběrové komise pan Josef Kratochvíl vznesl připomínku, aby při příštím sestavování 

preferenčních kritérií byla zohledněna skutečnost, že někteří žadatelé žádají a jsou podporováni 

opakovaně, tedy aby byli bodově zvýhodněni ti žadatelé, kteří dosud dotaci prostřednictvím MAS 

nežádali. 

Usnesení k bodu č. 3: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 3. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0 

Ad 4. Schválení výsledků věcného hodnocení 

Na základě bodového hodnocení žádostí o dotaci (viz bod č. 3 výše) výběrová komise sestavila 

seznam projektů v pořadí dle dosaženého počtu bodů v rámci jednotlivých Fichí.  Tento seznam bude 

následně předán radě spolku k provedení výběru žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních 

finančních prostředků alokovaných pro 3. výzvu PRV. Seznam projektů je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení k bodu č. 4: 

✓ Výběrová komise schvaluje seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení pro jednotlivé 

Fiche. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0 

Ad 5. Závěr 

Předsedkyně výběrové komise Mgr. Pavla Popelářová poděkovala všem přítomným za účast a 

ukončila jednání v 18:00 hod. 

 

Zapsáno, ověřeno a podepsáno dne 14. 10. 2020 

Podpis zapisovatele: Lucie Hlavinková, DiS.  ……………………………………………….. 

Podpis ověřovatelů: Mgr. Pavla Popelářová  ……………………………………………….. 

   Josef Kratochvíl  ……………………………………………….. 


