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JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Datum jednání: 28. 6. 2022 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 – životní prostředí: 
- MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 

- Zdena Posekaná 

Zájmová skupina –podnikání: 
- Martina Fialová 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Blanka Nekovářová 

Zástupkyně kanceláře MAS: Lucie Hlavinková, DiS. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy výběrové komise 

3. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV 

4. Závěr 

Ad 1. Zahájení 

Jednání výběrové komise zahájila dosavadní předsedkyně Martina Fialová v 16:30 hod. Seznámila 

přítomné s navrženým programem jednání, žádný návrh na změnu programu nebyl podán. Dále 
Martina Fialová konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, neboť je přítomno všech 5 

členek komise, současně je splněna podmínka max. 49% zastoupení veřejného sektoru a jednotlivých 

zájmových skupin.  

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

předsedající jednání příslušného orgánu, tedy Martina Fialová, druhou ověřovatelkou byla navržena 

MVDr. Lenka Staňková. 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Výběrová komise schvaluje program jednání. Dále výběrová komise schvaluje jako druhou 
ověřovatelku MVDr. Lenku Staňkovou a zapisovatelku Lucii Hlavinkovou. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Ad 2. Volba předsedy výběrové komise 

Martina Fialová uvedla, že dne 14. 6. 2022 byla valnou hromadou zvolena výběrová komise pro 

období 22. 6. 2022 až 21. 6. 2023, a to ve shodném složení jako dosud. V této souvislosti je nutné pro 

další funkční období zvolit také předsedkyni výběrové komise. 

Přítomné členky výběrové komise se shodly na opětovné nominaci Martiny Fialové. Ta s nominací 

souhlasí. 
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Usnesení k bodu č. 2: 

✓ Výběrová komise pro aktuální funkční období volí svou předsedkyní paní Martinu Fialovou. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Ad 3. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV 

3.1. Základní informace, stanovení postupu hodnocení 

Lucie Hlavinková uvedla, že do výzvy č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 bylo podáno cekem 62 projektů (členky výběrové 

komise obdržely jejich přehled e-mailem dne 20. 5. 2022). Administrativní kontrola byla prozatím 
provedena u všech projektů z Fiche č. 2 (celkem podáno 10 projektů, 2 z nich podmínky 

administrativní kontroly nesplnily). Kontrola projektů z ostatních Fichí stále probíhá. 

Vzhledem k velkému počtu žádostí o dotaci se výběrová komise dohodla na jejich postupném 
hodnocení dle jednotlivých Fichí, v návaznosti na průběžné provádění administrativní kontroly. 

Hodnocení projektů budou provádět vždy min. 3 členky komise, dle časových a organizačních 

možností (bude vždy předem domluveno telefonicky či e-mailem). Během aktuálního jednání bude 

provedeno věcné hodnocení projektů Fiche č. 2. 

Usnesení k bodu č. 3.1: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 3.1. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

3.2 Řešení střetu zájmů, proškolení výběrové komise 

Lucie Hlavinková uvedla, že výběrová komise obdržela kompletní přehled všech 62 projektů (vč. 

informací o žadatelích a zpracovatelích žádostí) e-mailem dne 20. 5. 2022. Všechny členky potvrdily, 

že ve vztahu k projektům Fichí č. 2, 3, 5 a 6 nejsou ve střetu zájmů a následně všechny podepsaly 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 

Lucie Hlavinková dále uvedla, že podklady pro hodnocení vč. interních postupů, pravidel pro 
žadatele atd. obdržely členky komise v předstihu elektronicky dne 22. 6. 2022. Dále Lucie Hlavinkova 

připomněla postup věcného hodnocení v rámci PRV a blíže představila preferenční kritéria.  

Usnesení k bodu č. 3.2: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 3.2. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

3.3 Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV – Fiche č. 2 

Členky výběrové komise na základě stanovených preferenčních kritérií postupně obodovaly všech 

8 žádostí o dotaci z Fiche č. 2, které postoupily k věcnému hodnocení. O bodovém hodnocení 

jednotlivých projektů byl proveden záznam, přidělený počet bodů vč. komentáře bude následně 
pracovnicemi kanceláře MAS doplněn do příslušných žádostí o dotaci. Záznam o bodovém hodnocení 

projektů je přílohou tohoto zápisu. 

Přehled hodnocených projektů: 

Fiche 

Přidělené číslo 

projektu dle Portálu 

farmáře 

Název projektu 
Místo realizace projektu 

(NUTS 5) 

Bodové 

hodnocení 

MAS 
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2022-229-005-002-121 Lesní technika_JH Věžná 46* 

2022-229-005-002-117 
Traktor pro hospodaření na 

lesních pozemcích 
Salačova Lhota 46* 

2022-229-005-002-087 Pořízení lesního traktoru 
Salačova Lhota, Pacov, 

Buřenice 
46* 
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2022-229-005-002-124 Lesní technika_MT 
Dobrá Voda u Pacova, Pošná, 

Lidmaň 
46* 

2022-229-005-002-062 
Pořízení navijáku pro Správu 

obecních lesů Nová Cerekev 

Nová Cerekev, Střítež, 

Ústrašín, Moraveč, Bácovice, 

Leskovice, Těmice 

46* 

2022-229-005-002-106 Lesní technika_MZ Moraveč 44 

2022-229-005-002-056 
pořízení vyvážečky na dřevo - 

Horní Ves 
Horní Ves 43 

2022-229-005-002-129 Lesní technika_VH Obrataň, Leskovice 40 

U celkem 5 žádostí o dotaci výběrová komise přidělila body ve shodné výši s bodovým 
hodnocením žadatelů, u 3 projektů komise celkový počet bodů ponížila (žadatelé nesprávně pochopili 

hodnocení kritéria č. 3 a v jednom případě nebyl správně stanoven počet obyvatel u kritéria č. 1). 

Všechny hodnocené žádosti o dotaci dosáhly stanoveného minimálního počtu bodů a splnily tak 

podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení k bodu č. 3.3: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 3.3. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

3.4 Schválení výsledků věcného hodnocení projektů podaných do Fiche č. 2 

Na základě bodového hodnocení žádostí o dotaci v rámci Fiche č. 2 (viz výše) výběrová komise 

sestavila seznam projektů v pořadí dle dosaženého počtu bodů. U celkem 5 projektů (v tabulce výše 
označeny hvězdičkou) byl 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 5. výzvu PRV. Seznam projektů Fiche č. 2 je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení k bodu č. 3.4: 

✓ Výběrová komise schvaluje seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení pro Fichi č. 2. 

Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 5 hlasy. 

Ad 4. Závěr 

Předsedkyně výběrové komise Martina Fialová poděkovala všem přítomným za účast a spolupráci 

a ukončila jednání v 18:00 hod. 
 

Zapsáno, ověřeno a podepsáno dne 28. 6. 2022 

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

Podpis ověřovatelů: Martina Fialová   ……………………………………………….. 

   MVDr. Lenka Staňková  ……………………………………………….. 


