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Zápis

z jedúáni uýběrové komise MAS REGION I(UNETICKE IIORY,
kooané dne 21.7.2o17, 17:00 hod. r,e Dřitči, oÚ - zásedací mí§tnost
Přítomní: Pavel Kohou| Zu"nna sháněIová, ládislava Hovorková
Hosté: Kri§týna Holečková

Progřa6 j€duání:

l- skoieni hodnotitetů

2, PodŤisování etických kodexů
3. Věcrié ho&oceni proj€ktů

4, Růáré

úvod

výběrové komře se do§tavifi 3 z 5 členůYýběŤové koínise. ŽÁdná zÉ z8moÝch skupin ani veřejný sekor n€íri
vice jak 49 % lilasů. výběrová konise je u§nášeníschopná. Pío ťijmutíusnesení je potřeba souhla§u nrinimálně 2 členů
\,ýběrové konise.
Zapi§omi€leB žpj§u byia jrr€novlána t( Holďkoíá-

Naj€dnáni

ověřovat€l€m

ápisu bytijnenoýá.i: Z. sháněIová L. Hovoíi(ová-

1. Školeníhodnotitelů
K. Holečková sezrámita přítornné se zákiadnímj informacemi k programovému Émci PRv fiche l : lnvestice do
z€aedětských podnil(ů. §€he 2: Zpíacoúánía uÝádě! na ná z€nědělských pŤod{ktů, Llere jsou předmět€m věcného
iodnoc€ní, Dál€ byli přílomní seaárneni se zněním \.ýZty MAs č, 1 (alokace tra i.ýzit MAs č. l: 4 075 000,-Kč, z toho

alokace na fichi l: 800 000,,Kč, fichj 2: 400 000,-Kč) a pravidly přo věcné hodnoc€ní.

2. Podcpisotáni eliCk}§h &odetů
Přítomní čl€Dové tiběrové kombe byli K Hol€čkovou §eznámeni 5e arěním eiického kodexu (cestné proh]laení k€
sř€fu ájmú)- U ždrclo z přitoruých čtenů\.ýběroťé komise rcb}ly zjšlčŤydůvody pŤo nepodepšání €tického
kodexu, proto bylo přistoupeno k podpisu etického kod€xq viz pňloha.

o

3.

cné hodnoc€ní

o

přoj€ktů (vrzva MAs č. r - r4l000/m000/453/000023/v00l)

Adnini§tmtivní kontrolou a kontolou přijatelnosť proš]y 3 ádosii o dotaci. Probě1 o losovaní ádosti, kdy byly
členůrnpřiděleny žádoýi násjedo\.nč:
P. Kohoat thojiště casy, Nákup poeifiatického secího sřoje

Z, slr,ánělová Nákup pneumatického s€cího sťoje, Kmětická 7ínrzka výmba mr"žených delikates, zpracování
zejména lokáInich zernčdč]ský€h pťodulaů

L, Hovoíková Kuněric]ó Zn.zka, \,ýroba mražených d€likates, zpracoÝíni Zejména tokálních zemědělských

pmdu}rťj. Hnojíšlě Časy

ťběťovékomise obdržti k lylosovaným projeldům ždo§ti o dotaci včetně při}oh a kontřolní listy
preferenčními kítérji, kam členovévýběrové kornise neávisle na sobě napsali svá hodnoce ve stanovené thůtě.
Vzhledem k rnalému počtu projeldr byia lhůta §ŤátroYeIm Da2I.6.201'1 ,20:00 hod,, Ěojekty byly \ryhodnoc€ny před
uplynutim lhůry.
Ó€noÝé
s

o K

Hctďková př€konaolovala Ýý§l€díté součty kaž_dého ho&oceri a dopďítala áJilrneti.ké píůměry ke každé
ádosti o dotaci a to následo\Ťě:

!t9b9

r

projekt Ná&up pneúmatického seciho stroje obdrž€l 50 bodů a 50 bodů, aritinetický přůíněíčjní50 bodů.
projeld Hnojiště Časy obdžel38 bodů a 38 bodů, aritnretický průíněI činí38 bodů.

al9t92

zm.zka výŤoba mržených deljkates, zpracování zejnéna lokálníclr zernědětsbých produk$:
obdřel 28 bodů a 28 bodů, aritnetický přůměr činí28 bodů_
\techny proj€kty §plnily mi.iínální bodovou Lr*nici stánovenou pŤo danou fichi {ficn€ l - mitrim.áIli bodová

proj€Iš Kuuětická

hŤanice 27 bodů, fiche 2 - lnjniální bodová hťanjc§ 28 bodů).

o

Přítomni členové\.ýŤJěrové komise sounksi s bodovým hodnoceúm ádosti o dotaci: K nětická arzka \.iroba
rníažených delikates, zpracovéLr,Ézgjméíra iokálních Zenědělských produl$ů (ždatet Modka Pavli§ová, tČ:
71874232) u všech preferetrčnici kit€rií včetně odůvodněni hodlrocení uvedených v koDtrolnich li§tech ádosti.
Proti: 0
Zdrže1 se: 0

Pro: 3

Ev.pský lond p6 regionáni
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Přitonni členovéťběrovékomise souhla§í, že ádoý o dotaci: Kunětická ánrzka_- ujŤoba mrazených de]ftal€§.
zpÉcování zejnéna lok lních Zemědělshých produktů (žadatcl: Monika Pavlisová, lČ: 71874232) sp]n ila podminkf
věcnéha hodnoc€ni, viz kontrolní listy ádosti.
Pro:

o

j

Proti: 0

Zdržcl sc: 0

Přítonní členové\"ýběrové ko.ni§e souhlásí s bodo\"ýrn hodlroc€ním žádo§ti o doiaci: Nákup pneumatického §€cj}o

(ž?datet: Zdeněk seidt. IČ: 1 6216016) u vš€ch prelerenčnich křitéril vč€tnč odůvodněníhodnocení uvedených
v konťolních li§tech ádosii.

stroj€

Zdržel se: 0
Přitomni členovévýbčrovékomise souhla§í, že žádost o dotaci| Nákup pneumatického secího stroje (žadate]:
Zdeněk seidl lČ: I 6216015) splnila podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní li§ry ádosti_
Proli: 0
Zdržel n-: 0
Pro: 3
P.o: 3

o

PŤítoňníčlfiové\"ýběrové komi§€ souhtasí s bodo\"ým hodíocením ž.tosti o dota.i řlffojifté časy (zadatel:
Monika seidtová, IČ:0185424l) u všech preferenčnich kritériívčetně oduvodnění hodnoceri [vedených v
konřolních listech ždo§ti,

Proti:0

Pro: 3

ZdržeI se: 0

přítomni čtenové,.ýběrové komjse souhlasí, že žídosto dotaci: ttnojiště Časy (ždatel: Monika seidlová tč:
0185424t) spinila pMnlinky věcného hoílnocení, viz konaoltrí lisly žádosti.

Pro:

o

j

Z&žč|sE: 0

Pořadi plojektů v dáné fiche by]o dle bodtt stánoveno následovně (S€znan

Fich. lIIn\c§ticedo
Zadalel. ]C

zdeněk seidl.

IČ:162t60i6
Modka
seidtoÝi,
IČ:0185424l
\šechny přoj€kty

Název proiektu

Ná,kup ptreumatického

Flnojiště Časy

vFe

přoj€ktů v pořždípodl€ počtu bodů):

celkové

Cclko!é

způsobjlé
nákladY

počer bodů

náklady

(afitínetichý
píůměr)

l50000,-Kč

j00000, Kč

j63000.-Kč

j0

I

501309,,Kč

835515.-Kč

8

j55l5__Kč

:8

t

Newbřanč Droicktv
splnily podííinkY věctrého hodnoceni.

ce]ková výše požadovanédoiáce Zá všechny projekfy. keré splnily věcné hodnoceni ve fiche

Fichc 2: ZDraco!áni a utáděn na trh
Žad,í]el,1Č

Monika

paytisovli,

íČ11874232

PoŘdí

projekiů

Název Pmjektú

výše

požadovmé

,ktů
Celkové
Způsobilé
nákladv

1,

činj 651J09,-Kú

počet bodů

Ce]}iolé
náklady

(arinnetický

l074785,,Kč

28

Drůmčr)

Pořadi
projetků

kulrětická zTrzka
\"iŤoba nr.ažených
delikates, zpracoÝílti

zejnéna lokálnich
zernědě|§kÝctr

Dťoduktil

3997}j,-Kč

888]5]. Kč

l

NeYrbrané píoiekt\

\/šcchny projekty §plnily podnfuky věcného hodtroceEl.
celková \"ýše po2dované dotace za všechny projekty, které spini]y včcnéhodnocení ve fich€ 2. činí3997I3!-Kč.
4.

Růmé

Zapsáním výsledki yýbč.ovékonise dó ádo§ti o podporu byla pověřena I_ Pazdeiková.
Před§eda ťběrové ko ise poděkova] přítomným Zajejich účaýa ukonči]jeeúrí.

ffim:;rusru;

@
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\

USNESENI
2017rlPRv/i: Přít§mní členové \"ýběřové koBi§e §ou] a5í § bodo\rým hodrloc€úift žádosli o dataci: Kunětická zffzka yýroba mražných delikates, zpracování zejnéna lokílní.hzcměděl§bých produlú] (žadatel: MoDika Páv]isová, IČ:
71874232) u všech Eefer€nčnich kiterií včetně odůvodněni hodnocení uvedený§h v kontrolních listech ž]ádosti.
2o17/2lPŘYl2: Přítomní čletrovéýýběrové komise souhlasí, že žádost o dotaci: Kunětická Zmrzka. - výroba mraŽených
delik9r€s! zpřacor,áni zejÉéna]okihích Zemdě]§kých produ-LŤů (žadate]: Monika Pavlisová, Č: ?18?4232) §plDila

podúínkyvě€ného hodtro§€el,
20l7,2,€RV^:

viz konrrolei

žádostj-

'isly

Přítomní čle.ovévýběíové komise souttla§i s bodoyý!] hodDocenlm ždosti o dotaci: Nákup pn€umatickéiro
v
i ó0lo u všech pre{erefiních knléíiívčetně odůvodnění hodnocení uv€dených

§ecího slroje (žadatel: Zdenčk Seidl, IČ: 162
konťolnich li§tech žádosli-

2o17DlPR]ý/4| Přlromní členové !"ýběrové komise soubla§i, že ádost o dotaci: Nákup pneunalického seciho §troje (žadátel:
Zd€něk seidl IČ:16216016) splnila podmínl.f, věcného hodnocení, Yiz kontrohí listy žjdosti-

2017l2/PRv/5: Přítomní členové\.ýběrové komise souhlasí § bodov}tn hodnocením žádosti o dotaci: }lnojiště Časy (Žadat€l:
Monika s€idtová Ič: 0185424l) u všech pre&.enčních kiérii !č€fuě odůyodnění hodnoc€ni uvedených v kontíolnich
listech

ádosli.

7,2/PRV/6: Přiiornni členovévýběřové komise §ouhlásí, ž€ ádo§t o dotacj: H.ojišÉČasy (ždat€l: Monfta seidtová, IČ:
0] 854241) splnila podlDínky věcného hodnoceni, viz konťo]ni lisry ádosti.

20

]

Zápis z\ eřťjněn na

!!]!.4!jl!!Lq!!a:]!!a.

Přilohy:

prezenčni lisliná

Eiicbý kodex (Čestnéprobiaeni ke sťefu áimů)
Kontíolni iis,ťy k žídostem

Dn : ?1 ó ?o17
Zapsa]ai IL Holečková
Předseda: P- Kohout
ověřili: Z- sh,ánělov4 L. Hovorková
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