
 

 

1 

JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Datum jednání: 14. 6. 2021 od 16:30 hod. 

Místo jednání: kancelář MAS Via rustica z.s., nám. Svobody 320, Pacov 

Přítomní členové výběrové komise dle prezenční listiny: 

Veřejný sektor 

Zájmová skupina – rozvoj obcí: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina –podnikání: 

- Martina Fialová 

Zájmová skupina – zemědělství: 

- Josef Kratochvíl 

Omluvení členové výběrové komise: 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Mgr. Pavla Popelářová 

Zástupci kanceláře MAS: Lucie Hlavinková, DiS., Lenka Chválová, DiS. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Proškolení členů výběrové komise, řešení střetu zájmů 

3. Věcné hodnocení projektů 4. výzvy PRV 

4. Schválení výsledků věcného hodnocení 

5. Projednání plnění preferenčních kritérií v době udržitelnosti u projektu reg. č. 

18/001/19210/563/229/002833 

6. Závěr 

Ad 1. Zahájení 

Jednání výběrové komise na základě předchozího pověření předsedkyní Mgr. Pavlou Popelářovou 

zahájila paní Mgr. Bohumila Urbánková v 16:30 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.  

L. Hlavinková přednesla návrh na doplnění programu o jeden bod, a to projednání plnění 

preferenčních kritérií v době udržitelnosti u projektu reg. č. 18/001/19210/563/229/002833. 

 Zapisovatelkou byla navržena Lucie Hlavinková, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu osoba 

předsedající jednání příslušného orgánu (tedy paní Mgr. Bohumila Urbánková), druhým ověřovatelem 

byla navržena paní Martina Fialová. 

Usnesení k bodu č. 1: 

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

Mgr. Bohumilu Urbánkovou a Martinu Fialovou a zapisovatelku Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 3 hlasy. 
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Ad 2. Proškolení výběrové komise, řešení střetu zájmů 

Lucie Hlavinková uvedla, že ve výzvě č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 do věcného hodnocení postoupilo 6 žádostí o dotaci 

z celkového počtu 6 zaregistrovaných. Podklady pro jednání obdrželi členové komise v předstihu e-

mailem 9. 6. 2021. Dále Lucie Hlavinkova připomněla postup věcného hodnocení v rámci PRV.  

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  Usnesení bylo přijato 3 hlasy. 

Ad 3. Věcné hodnocení projektů 4. výzvy PRV 

Členové výběrové komise postupně provedli bodové hodnocení všech 6 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 

3 

2021-229-004-003-054 Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 

2021-229-004-003-049 Mechanizace výroby palet Nová Cerekev 36 

2021-229-004-003-050 
Servisní vozidlo pro společnost 

Cookiness s.r.o. 
Lukavec 33 
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2021-229-004-005-051 

Pořízení secího stroje, smykových bran 

a tažného návěsu, přívěsu + drobné 

stavební úpravy 

Eš 56 

2021-229-004-005-053 

Koupě teleskopického manipulátoru, 

pořízení bezúletových trysek a drobné 

stavební úpravy. 

Martinice u Onšova 44 

2021-229-004-005-052 
Pořízení stroje na povrchový sběr 

kamene 
Černovice 44 

 U celkem 4 žádostí o dotaci výběrová komise přidělila body ve shodné výši s bodovým 

hodnocením žadatelů, u projektu „Mechanizace výroby palet“ (Fiche č. 3) komise ponížila celkový 

počet bodů o 3 a u projektu „Pořízení secího stroje, smykových bran a tažného návěsu, přívěsu + 

drobné stavební úpravy“ (Fiche č. 5) komise ponížila celkový počet bodů o 10. Všechny hodnocené 

žádosti o dotaci dosáhly stanoveného minimálního počtu bodů a splnily tak podmínky věcného 

hodnocení. 

Usnesení k bodu č. 3: 

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

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 3 hlasy. 

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. U Fiche č. 5 byl 
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použit postup stanovený pro případ shodného počtu bodů. Seznam projektů bude následně předán radě 

spolku k provedení výběru žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních 

prostředků alokovaných pro 4. 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  Usnesení bylo přijato 3 hlasy. 

Ad 5. Projednání plnění preferenčních kritérií v době udržitelnosti u projektu reg. č. 
18/001/19210/563/229/002833 

Na adresu kanceláře MAS bylo doručeno oznámení přechodné změny místa realizace projektu reg. č. 

18/001/19210/563/229/002833 „Servis a údržba motorových vozidel a přípojných vozidel“. Žadatel se 

v rámci preferenčního kritéria č. 4 zavázal, že využije stávající objekt pro umístění pořízených 

strojů/technologií (vozidla, technologie pro diagnostiku) pořizovaného v rámci projektu. Z důvodu 

probíhajících stavebních úprav objektu není aktuálně možné pořízené vybavení v původním místě 

realizace umístit, přechodně (po dobu stavebních úprav) bude umístěno do jiného existujícího objektu 

na jiné parcele. 

Usnesení k bodu č. 5: 

✓ Výběrová komise konstatuje, že u projektu reg. č. 18/001/19210/563/229/002833 je i při 

přechodné změně místa realizace kritérium č. 4 i nadále plněno. 

✓ Výběrová komise doporučuje provést u projektu reg. č. 18/001/19210/563/229/002833 

kontrolu plnění preferenčních kritérií v době udržitelnosti. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 3 hlasy. 

Ad 6. Závěr 

Paní Mgr. Bohumila Urbánková poděkoval(a) všem přítomným za účast a ukončila jednání v 18:30 

hod. 

 

Zapsáno, ověřeno a podepsáno dne 14. 6. 2021 

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

Podpis ověřovatelů: Mgr. Bohumila Urbánková ……………………………………………….. 

   Martina Fialová   ……………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

Příloha zápisu: 

MAS Via rustica z.s. - 4. výzva PRV - seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení 

Fiche 
Pořadí dle 
bodového 
hodnocení 

Přidělené číslo projektu 
dle Portálu farmáře 

Název projektu 
Místo realizace projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 
hodnocení 
MAS 

3 

1 2021-229-004-003-054 Vybavení servisní dílny v Eši Eš 60 

2 2021-229-004-003-049 Mechanizace výroby palet Nová Cerekev 36 

3 2021-229-004-003-050 Servisní vozidlo pro společnost Cookiness s.r.o. Lukavec 33 

5 

1 2021-229-004-005-051 
Pořízení secího stroje, smykových bran a tažného návěsu, 

přívěsu + drobné stavební úpravy 
Eš 56 

2 2021-229-004-005-052 Pořízení stroje na povrchový sběr kamene Černovice 44* 

3 2021-229-004-005-053 
Koupě teleskopického manipulátoru, pořízení bezúletových 

trysek a drobné stavební úpravy. 
Martinice u Onšova 44 

      

*projekt s nižší částkou požadované dotace    

      

Minimální počty bodů:  Přítomní členové výběrové komise: Podpis:  
F3 33  Mgr. Bohumila Urbánková   

F5 39  Martina Fialová   

   Josef Kratochvíl   

      

   Místo a datum jednání:   

   kanceláře MAS, nám. Svobody 320, Pacov 14.06.2021 

 


