
 
 

 
Zápis č. 2/2022 

 
z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj 

konaného dne 12. 9. 2022 v 15 hodin v Havlíčkově Borové 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluven: Tomáš Trávníček, Jan Matějka 

Hlasování: pro – proti – zdržel se 

Za MAS přítomny: J. Hájková, Kateřina Niklfeldová 

 

Program: 
1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Průběh 10. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
4. Výzva PRV - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru u Výzvy č. 10 
5. Výzva PRV - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru u Výzvy č. 11  
6. Diskuze, závěr 
 
 

Program:  

1. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Paní předsedkyně KMV Ludmila Němcová přivítala přítomné 
a zahájila jednání. Konstatovala, že je KMV usnášeníschopný.  

J. Hájková vyzvala přítomné, zda chce někdo doplnit program jednání.  Program doplněn nebyl, 
všichni členové souhlasili s navrženým programem. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Kateřina Niklfeldová. Členové KMV schvalují ověřovatelé 
zápisu: pana Jiřího Šikla a Josefa Fabíka.  

Usnesení: Členové KMV schvalují ověřovatele zápisu. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
3. Průběh 10. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena výzva na podání projektů do čtyř Fichí: na Fiche 2 
Podpora rozvoje zemědělských podniků, na Fiche 4 – Lesnická infrastruktura, Fiche 11 Investice do 



 
 
lesnických technologií a techniky a Fiche 15 Živá obec. Žadatelé do této výzvy podali 51 projektů, 30 
projektů bylo podpořeno. Největší zájem byl o „zemědělskou“ Fichi 2.  

KMV provedl kontrolu postupů výzev, ověřil, zda jsou řádně podepsané etické kodexy jednotlivých 
členů orgánů MAS dle Interních postupů MAS.  
Kontrolou bylo zjištěno: 
U Výzvy č. 10 bylo zjištěno pochybení v bodování projektu ve Fichi č. 11 – Investice do lesnických 
technologií a techniky u projektu registrační číslo 22/010/19210/563/145/000623, žadatel Jan Šmíd. 
VK chybně přidělila žadateli body za Preferenční kritérium č. 3: Vytvoření každého nového trvalého 
pracovního místa. Podle Pravidel 19.2.1 přidělí VK body v případě, že žadatel podniká méně než 24 
měsíců před podáním žádosti na MAS. Pan Šmíd je však zapsán do Registru ekonomických subjektů 
od 20. 10. 2011, tudíž mu za preferenční kritérium nelze body přiznat. 
Usnesení:  
KMV ukládá kanceláři MAS svolat jednání orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů, 
tedy Výběrové komise a Programového výboru. Provést přebodování projektu a znovu vytvořit 
seznam podpořených a nepodpořených žádostí do Výzvy č. 10 ve Fichi 11 a předat na SZIF.   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
 
4. Výzva č. 10 z PRV - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru – 
v souladu s Interními postupy MAS pro PRV provedl KMV u výzvy kontrolu střetu zájmů členů VK               
a PV. Prověřením u všech předložených projektů do výzvy č. 10 bylo konstatováno, že u Výběrové 
komise ke střetu zájmů nedošlo. Kontrolou však bylo zjištěno, že došlo ke střetu zájmů u člena 
Programového výboru pana Mgr. Jana Marka, který zastupuje TATRAN Ždírec nad Doubravou – do 
Fiche č. 15 podal projekt TATRAN Ždírec nad Doubravou. Pan Marek přesto pro projekt hlasoval, tudíž 
došlo ke střetu zájmů a porušení Interních postupů MAS. 
Usnesení:  
Členové KMV ukládají kanceláři MAS svolat jednání Programového výboru a znovu provést výběr 
projektů/hlasování + všechny související dokumenty, kde bude střet zájmů členů orgánu řádně 
ošetřen. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 
5. Výzva č. 11 z PRV - kontrola střetu zájmů u členů Výběrové komise a Programového výboru -   
v souladu s Interními postupy MAS pro PRV provedl KMV u výzvy kontrolu střetu zájmů členů VK  
a PV. Prověřením u všech předložených projektů do výzvy č. 11 bylo konstatováno, že u Výběrové 
komise ke střetu zájmů nedošlo. Kontrolou však bylo zjištěno, že došlo ke střetu zájmů u člena 
Programového výboru pana Ing. Jiřího Uchytila, který zastupuje Zemědělskou a.s. Krucemburk, 
akciovou společnost – do Fiche č. 2 podala akciová společnost projekt. Pan Uchytil byl jednání účasten 
a pro projekt hlasoval, tudíž došlo ke střetu zájmů a porušení Interních postupů MAS. 
Usnesení:  
Členové KMV ukládají kanceláři MAS svolat jednání Programového výboru a znovu provést výběr 
projektů/hlasování + všechny související dokumenty, kde bude střet zájmů členů orgánu řádně 
ošetřen. 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 
 
 
 



 
 
6. Diskuze, závěr  
V průběhu jednání členové KMV společně diskutovali ohledně nastavení kritérií do výzev v případě 
shodného počtu bodů.   

Paní Němcová poděkovala přítomným za účast na jednání, které bylo ukončeno v 17 hodin. 

 

 

Ludmila Němcová, předsedkyně KMV v. r. 

 

 

 

Ověřili:  Jiří Šikl v. r.   

  Josef Fabík v. r. 

 

Zapsala:  Kateřina Niklfeldová 

 


