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JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE VIA RUSTICA Z.S. 

Zápis 

Datum jednání: 13. 7. 2022 od 16:30 hod. 

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

Přítomné členky výběrové komise dle prezenční listiny: 

Soukromý sektor 

Zájmová skupina – životní prostředí: 

- MVDr. Lenka Staňková 

Zájmová skupina – sociální a zdravotní sféra: 
- Zdena Posekaná 

Zájmová skupina – kultura, sport, volný čas: 

- Blanka Nekovářová 

Omluvené členky výběrové komise: 

- Obec Onšov, Mgr. Bohumila Urbánková 

- Martina Fialová 

Zástupkyně kanceláře MAS: Lucie Hlavinková, DiS. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV 

3. Projednání Hlášení o změnách projektu „Prodejna Těchobuz“ 

4. Závěr 

Ad 1. Zahájení 

Jednání výběrové komise zahájila MVDr. Lenka Staňková v 16:30 hod. (na základě pověření 

nepřítomnou předsedkyní). Seznámila přítomné s navrženým programem jednání a konstatovala, že 
výběrová komise je usnášeníschopná, neboť jsou přítomny 3 členky komise, současně je splněna 

podmínka max. 49% zastoupení veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin. 

Lucie Hlavinková přednesla návrh na doplnění programu o jeden bod, a to projednání Hlášení o 

změnách projektu „Prodejna Těchobuz“, které se dotýká plnění preferenčních kritérií. 

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

předsedající jednání příslušného orgánu, tedy Lenka Staňková, druhou ověřovatelkou byla navržena 

paní Zdena Posekaná. 

Usnesení k bodu č. 1: 

✓ Výběrová komise schvaluje program jednání vč. přidání nového bodu. Dále výběrová komise 

schvaluje jako druhou ověřovatelku Zdenu Posekanou a zapisovatelku Lucii Hlavinkovou. 

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

Ad 2. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV 

2.1 Proškolení výběrové komise, řešení střetu zájmů 

Lucie Hlavinková uvedla, že podklady pro hodnocení obdržely členky komise v předstihu 

elektronicky dne 8. 7. 2022. Dále připomněla postup věcného hodnocení dle kritérií Fiche č. 3. 
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Všechny přítomné členky opětovně potvrdily, že nejsou ve střetu zájmů k hodnoceným projektům. 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů bylo podepsáno již při jednání dne 28. 6. 2022. 

Usnesení k bodu č. 2.1: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 2.1. 

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

2.2 Věcné hodnocení projektů 5. výzvy PRV – Fiche č. 3 

Členky výběrové komise na základě stanovených preferenčních kritérií postupně obodovaly všech 

7 žádostí o dotaci z Fiche č. 3, 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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2022-229-005-003-072 Vybavení pro projekční činnosti Žirovnice 51 

2022-229-005-003-114 
Technika pro podnikatele ve 

stavebnictví 
Horní Cerekev 48 

2022-229-005-003-105 
Nákup užitkového 

automobilu_JP 
Obrataň 42 

2022-229-005-003-082 Zakoupení motorového vozidla Mezná 39 

2022-229-005-003-093 
Nákup hydraulického 

samovztyčného jeřábu_JL 
Hořepník 36* 

2022-229-005-003-099 Vybavení zvukového studia Pacov 36* 

2022-229-005-003-130 
Zefektivnění průmyslového 

zpracování stavebního řeziva 
Nová Cerekev 28 

U celkem 6 žádostí o dotaci výběrová komise přidělila body ve shodné výši s bodovým 

hodnocením žadatelů, u 1 projektu komise celkový počet bodů navýšila (žadatel nesprávně pochopil 

hodnocení kritéria č. 5). Všechny hodnocené žádosti o dotaci dosáhly stanoveného minimálního počtu 

bodů a splnily tak podmínky věcného hodnocení. 

Usnesení k bodu č. 2.2: 

✓ Výběrová komise bere na vědomí informace k bodu č. 2.2. 

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

2.3 Schválení výsledků věcného hodnocení projektů podaných do Fiche č. 3 

Na základě bodového hodnocení žádostí o dotaci v rámci Fiche č. 3 (viz výše) výběrová komise 

sestavila seznam projektů v pořadí dle dosaženého počtu bodů. U celkem 2 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. 3 je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení k bodu č. 2.3: 

✓ Výběrová komise schvaluje seznam projektů v pořadí dle bodového hodnocení pro Fichi č. 3. 

Hlasování: pro 3   proti 0   zdržel se 0  Usnesení bylo přijato 3 hlasy.  
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Ad 3. Projednání Hlášení o změnách projektu „Prodejna Těchobuz“ 

Lucie Hlavinková informovala o Hlášení o změnách reg. č. 20/003/19210/563/229/004146/H002 
projektu „Prodejna Těchobuz“. Komise se seznámila s řešenými změnami projektu a projednala jejich 

dopad na plnění preferenčních kritérií. Na kritéria č. 1, 2, 3 a 5 nemají řešené změny vliv. Kritérium č. 

4 hodnotí výběrová komise i nadále počtem 8 bodů. Původní služba „balíkovna“ byla nahrazena 

nabídkou regionálních produktů, v prodejně jsou tedy nabízeny 3 služby (informační centrum, veřejný 

internet, regionální produkty). 

Usnesení k bodu č. 3: 

✓ Výběrová komise konstatuje, že Hlášení o změnách reg. č. 
20/003/19210/563/229/004146/H002 projektu „Prodejna Těchobuz“ nemá vliv na výši 

bodového hodnocení projektu, kritérium č. 4 je i nadále plněno, na ostatní kritéria nemají 

řešené změny vliv. 

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

Ad 4. Závěr 

MVDr. Lenka Staňková poděkovala všem přítomným za účast a spolupráci a ukončila jednání 

v 17:30 hod. 
 

Zapsáno, ověřeno a podepsáno dne 13. 7. 2022 

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

Podpis ověřovatelů: MVDr. Lenka Staňková  ……………………………………………….. 

   Zdena Posekaná  ……………………………………………….. 


