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Zápis

z jednánívýběrové komise MAS REGION KIJNĚTICKÉ HORY,
konané dneťL#*fr,17:00 hod. ve Dřítči,OÚ-zasedací místnost
-24 6 " 2ú",1 7 (op,,. }?la'ť-!*:n' )

Přitomní: Pavel Kohout, Zuzana Shánělová, Ladislava
Hosté: Iftisqýna Holďková

Hovorková

/

Program jednání:
l. Školeníhodnotitelů
2. Podepisování etichých kodexů
3. Věcné hodnoceni projektťr

4. Růmé

Uvod

Na jednání výHrové komise se dostavili 3 z 5 členůvýběrové komise. ŽÁdna ze ájmových skupin ani veřejný sektor nemá
více jak 49 Yohlasů. Výběrová komise je usnášeníschopná. Pro přijmutí usnesení je pořeba souhlasu minimálně 2 členů

výběrové komise.
Zapisovatelerrr

ápisu byla j rnenována K. Holďková.

Ověřovatelem ápisu byli jmenováni: Z. Shánělová, L. Hovorková.
1. Škokníhodnotitelů
K. Holečkováseznámilapřítomné se ákladními informacemi k programovému rámci PRV - fiche l: Investice do
zem&člských podniků- fiche 2: Zpracování a uváděn na řh zemědělslaých produktů, které jsou předmětem věcného
hodnocení. Dále byli přítomni seznámeni se měním uýzvy MAS č. l (alokace na výzvu MAS č. l: 4 075 000,-Kč, z toho

alokace na fichi l: 800 000,-Kč, ťrchi 2: 400 000,-Kč) a pravidly pro věcné hodnocení.

2. Podepisování eticlcých kodexů

o

přítornní členovél.ýběrové komise byli I(. Holečkovou seznámeni se zněním etického kodexu (čestnéprohlášení ke
sřetu ájmů), U ádného z přitomných členůvýb,ěrové komise nebyly zjištěny důvody pro nepodepsiní etického
kodexu, proto bylo přistoupeno k podpisu etického kodexq viz příloha.

(výzta MAS č. l - t4l000i00000/453/000023/V00l)
Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošly 3 žádosti o dotaci. Proběhlo losování žáďosti, kdy byly

3. Věcné hodnocení projektů

o

členůmpřiděteny ádosti nasledovně:
P. Kohout - Hnojiště Časy, Nákup pneumatického secího stroje
Z. Shánělová - Ná,kup pneumaíického secího stroje, Kunětická zrnrzka - výroba mražených delikates, zpracování
zejména lokálních zemědělských produlaů
L. Hovorková - Kunětická zmrzka * rn_ýroba mrťených delikates, zpracování zejména lokáIních zemědělských
produktů, Hnoj iště Časy

Členovéqýběrové komise obdrželi k vylosovaným projektům žádosti o dotaci včetně příloh a kontrolní listy
s preferenčními kritérii, kam členovévýběrové komise neávisle na sobě napsali svá hodnocení ve stanovené lhůtě.

Váledem k malému počtu projektů byla lhůta stanovena na21.6.2O11,2O:O0 hod., projekty byly vyhodnoceny před
uplynutím lhůty.

o K.

Holečková překontrolovala

ádosti o dotaci
Fiche l

1,1ýsledné

souč§ kafiého hodnoceni a dopočítalaaritrnetické pruměry ke každé

a to následovně:

projekt Ni{kup pneumatického secího stroje obdžel 50 bodů a 50 bodů aritmetický prriměr činí50 bodů.
projekt Hnojiště Časy obdržel 38 bodů a 38 bodů, aritmeticlqý průměr činí38 bodů.

Fiche2

projekt Kunětická anrzka - v,_ýroba mražených delikates, zpracování zejména lokálních zemědělských produktů
obdržel28 bodů a 28 bodů, aritmetický průměr činí28 bodů.
Všechny projekty sptnily minimální bodovou hranici stanovenou pro danou fichi (fiche l - minimálni bodová
hranice 27 bodů, fiche 2 - miniální bodová hranice 28 bodů).

o

Pfitomní členovévýběrové komise souhlasí s bodovým hodnocenim žádosti o dotaci: Kunětická zmrzf<a - výroba
mražených delikates, zpracováni zejména tokálních zemědělských produktů (žadatel Monika Pavlisovii IČ:
71874232) u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodnění hodnocení uvedených v kontrolních listech ádosti.
Pro:

3

Proti:

El

0

Zdňel

ffi§hj*:nn'**,

se:.0

G

l

illfrillť'

Přítomní členovévýběrové komise souhlasí, že žÁdost o dotaci: Kunětická mrzka - v,ýroba mržených delikates,
zpracování zejména lokálních zemědělských produktů (žadatel: Monika Pavlisová, IČ:71874232) splnila podmínky
věcného hodnocení, viz kontrolní listy ádostiPro:3
Proti:0
Zdržel se: a

o

řitomní členovévýběrové komise souhlasí s bodovým hodnocením ádosti o dotaci: Nrikup pneumatického secího

o

Přítomníčlenovévýběrové komise souhlasí s bodovým hodnocením ádosti o dotaci: Hnojišě Časy (žadatel:
Monika Seidlovri IČ: a85424l) u všech preferenčnich kritériívčetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontrolních listech ádosti.

stroje (žadatel: Zdeněk Seidl, IČ: 16216016) u všech preferenčníchkritérii včetně odůvodnění hodnocení uvedených
v konřolních listech ždosti.
Pro: 3
Proti: 0
Zdňel g: a
Přítomníčlenovévýběrové komise souhlasí, že žádost o dotaci: Nákup pneumatického secího sřoje (žadatel:
Zdeněk Seidl, IČ: l62l6015) splnila podminky věcného hodnocení, viz kontrolní listy ždosti.
Pro: 3
Proti: 0
Zdňel se: O

Pro:

3

Proti:

0

Z.dňp,l se:-O

Přítomní členovév,ýběrové komise souhlasí, že žádost o dotaci: Hnojiště Časy (žadatel: Monika Seidlová, IČ:
0185424l\ splnila podmínky věcného hodnocení, viz konřolní listy ádosti.
Fm: 3
Proti: 0
Zdržel se: a

o

Pořadi projektů v dané fiche bylo dle bodu stanoveno následovrrě (Seznam projektů v pořadí podle pďtu bodů):

l'iche l: lnvesticedo
Žaaate1,1Č

Zdeněk Seidl,
lČ: 16216}16

niků
Název projektu

Výše

Celkové

dotace

způsobilé
nákladv

poždované

lČ:0l85424l

náklady

počet bodů
(aritmetický
orůměr)

Pořadí
projektů

vvbrané oroiektv

Nákup pneumatického
secího sFoie

l500o0,-Kč

300000,-Kč

363000,-Kč

50

l

Hnojiště Časy

501309,-Kč

8355l5._Kč

8355l5,-Kč

38

2

Monika
Seidlovrá"

Celkové

Nevybrané proiektv

Všechny projek§ splnity podmínky věcného hodnocení.
Celková v,ýše požadované dotace za všechny projekty, které splnily věcné hodnocení ve fiche l, činíó5l309,-Kč.
Fiche 2:
Žadatel, lČ

Monika
Pavlisová,

lČ:71874232

a uváděn na trh
Nrázev projekru

kunětická zmrzkavýroba mražených
delikates, zpracováni
zejména lokálních

zemědělskÝch nroduktů

ktů
Výše

Celkové

požadované
dotace

způsobiIé
nákladv

3997l3,-Kč

888252,_Kč

Celkové
náklady

vvbrané proiektv

l074785,-Kč

Pďet bodů
(aritmetický
orůměr)

Pořadí
projetků

28

I

Nevybrané proiektv

Yšechny projekť splnily podmínky věcného hodnocení.
Celková výše pofudované dotace za všechny projekty, které splnily věcné hodnocení ve fiche 2, činí3997l3n-Kč.
4.

Různé

Zapsáním výsledků výbčrovékomise do ždostío podporu byla pověřena I. Pazderková.
Před§eda výběrové komise poděkoval přítomným za jejich účasta ukončil je&ání.
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U§NEsENI
20l7lzlPRVll: Pfftomní členovévýběrové komise souhlasí sbodov,ým hodnocením ždosti o dotaci: Kunětickí zrwzka -

v,_ýroba mražených delíkates, zpracování zejména lokálních zemědělských produktů (žadate|: Monika Pavlisová, IČ:
71874232) u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodněníhodnocení uvedených v kontrolních listech ádosti-

20l7l2IPRV/2: Přítomní členovérnýběrové komise souhlasí, že žádost o dotaci: Kunětická zmrzka - výroba mražených
delikates, zpracová,ní zsjména lokiilních zem&ělskj,ch produktů (žadatel: Monika Pavlisová" IČ: 71874232) splnila
podminky věcného hodnocení, viz kontrolni listy ždosti.
2Ol7|Z{PRV13: Přítomní členovévýběrové komise soulrlasí s bodovým hodnocením ádosti o dotaci: Nákup pneumatického
secího stroje (žadatel. Zdeněk Seidl, IČ: 16216016) u všech preferenčníchkritériívčetně odůvodnění hodnocení uvedených v
kontroln ích listech ádosti.
2017|Z/PRV/4: Přitomní členovévýběrové komise souhlasí, že žÁdost o dotaci: Nákup pneumatického secího stroje (žadatel:
Zdeněk Seidl IČ:l62l60l6) splnila podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní listy ádosti.

ádosti o dotaci: Hnojiště Časy (ždatel:
Monika Seidlovr! IČ: 0185424l) u všech preferenčnich kíitériívčetlrě odůvodněníhodnocení uvedených v koníolních
listech ádosti.

2017/2/PP.V/5: Přítomni členovévýběrové komise souhlasí s bodovým hodnocenim

2DI7DIPRV/6: Přítomní členovévýběrové komise souhlasí, že žÁdo§.o dotaci: Hnojiště Časy (žadatel: Monika Seidlová, IČ:
0185424l) splnila podmínky věcného hodnocení, viz kontrolní lis§ ádosti.

Zápis zveíeiněn na
Přílohy:
prezenčnílistina

Etický kodex (Čestnéprohlášení ke střetu ájmů)
Kontrolní listy k ždostem
Dne:21.6.2aW
Zaps;;la:. K. Holďková
Předseda: P. Kohout
Ověřili: Z. ShánělovrL L. Hovorková

"h.trú.ft,š|
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