
 
 

 

 

Zápis  
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj 

Nové hodnocení/přebodování projektů z 3. výzvy  
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
 
 

Datum konání:   11. 9. 2019 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Mgr. Martina Brychtová (předsedkyně 
Výběrové komise), Jan Král, Jiří Socha, Jana Laštovičková Grygarová, Mgr. Petr Sedlák, Ing. 
Kateřina Navrátilová 
Omluveni: Ing. Dagmar Kafková (roz. Papáčková) 
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Jitka Škaredová 
 
Program: 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 3. výzvy z PRV (Etický kodex, pravomoci, 

    odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Nové hodnocení projektů z Výzvy č. 3 z PRV dle předem stanovených kritérií:     
    19/003/19210/563/145/000015 – Lesní družstvo obcí – bodování projektu/ Fiche 4 
    19/003/19210/563/145/000023 – Ladislav Procházka – bodování projektu/ Fiche 7 
4. Dotazy, diskuze a závěr 
  
 
ad 1) Jednání výběrové komise začalo v 14:05 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala 
všechny přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Jan Král a paní Jana Laštovičková 
Grygarová a zapisovatelka zápisu: Jaroslava Hájková 
 
ad 2) Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 3. výzvy z PRV  
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová prošla směrnice MAS – Interní 
postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova, které 
se dotýkají výběru projektů a jejich bodování, jednací řád Výběrové komise, hodnotící 
kritéria u sedmi hodnocených Fichí – Hodnotící listy. Přítomní dále podepsali Etický kodex – 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení 
či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova předložených na základě výzvy MAS 
Havlíčkův kraj, o.p.s. 
V 14:15 hodin zahájila předsedkyně přehodnocení projektů. 



 
 

 

ad 3) Nové hodnocení/přebodování projektů podaných do 3. výzvy MAS z Programu 
rozvoje venkova 
19/003/19210/563/145/000015 – Lesní družstvo obcí – bodování projektu/ Fiche 4 
19/003/19210/563/145/000023 – Ladislav Procházka – bodování projektu/ Fiche 7 
 
Členové Výběrové komise přidělili jednotlivým projektům následující body, které 
z hodnotících listů zadá pracovník MAS také do dané Žádosti o dotaci – strana E2                                 
– Preferenční kritéria přidělená MAS.       
 
Fiche 4 – Lesní ínfrastruktura 
19/003/19210/563/145/000015 - Oprava LC Javorka – Lesní družstvo obcí 
Žadateli bylo v rámci bodování výběrovou komisí původně přiznáno 20 bodů za preferenční 
kritérium č. 2 – „Projekty jsou realizovány v hospodářských lesích. Lesní cesta, jejíž 
novostavba/rekonstrukce je předmětem projektu, je celá realizována v hospodářském lese“ 
– příloha: Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru Přílohy 
7 Pravidel (vydává místně příslušná správa národního parku nebo regionální pracoviště 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky) – v příloze nebylo zaškrtnuto 
„nesouhlasím“. VK nemůže správně za preferenční kritérium VK žadateli původně přidělené 
body uznat.   
Počet dosažených bodů  80                 
Minimální počet bodů  50 
 
I přes přebodování projektu projekt dosáhl nad hranici minimálního počtu bodů. Do Fiche č. 
4 byl podán pouze jeden projekt, tudíž zůstává pořadí projektů ve Fichi č. 4 nezměněno.   
 
Fiche 4 – Lesnická infrastruktura  

Číslo projektu Název projektu Počet dosažených bodů 

19/003/19210/563/145/000015 Oprava LC Javorka 80 

 
 
Fiche 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
19/003/19210/563/145/000023 - Modernizace strojního zařízení – Ladislav Procházka 
Žadateli bylo v rámci bodování výběrovou komisí původně přiznáno 20 bodů za preferenční 
kritérium č. 2 „Využití stávajících budov nebo staveb“ – administrativní kontrolou SZIF bylo 
zjištěno, že žadatel nevyužívá „stávající budovu/stavbu“, tudíž mu za toto PK nemohou být 
body přiznány.  
Počet dosažených bodů  50 
Minimální počet bodů  40  
 
I přes přebodování projektu projekt dosáhl nad hranici minimálního počtu bodů. Do Fiche č. 
7 bylo podáno pět žádostí, tudíž se pořadí projektů ve Fichi č. 7 mění následovně, viz tabulka: 
níže.   
 



 
 

 

Fiche 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky  

Číslo projektu Žadatel Název projektu Počet 
dosažených bodů 

19/003/19210/563/145/000014 Havelka Stanislav Podpora investic pro 
rozšíření truhlářské 
výroby II. 

75 

19/003/19210/563/145/000037 Sologis s.r.o. Vybavení truhlářské dílny 75 

19/003/19210/563/145/000034 Zemědělská a.s. 
Krucemburk, 
akciová společnost 

Vybavení pneuservisu 50 

19/003/19210/563/145/000023 Procházka Ladislav Modernizace strojního 
zařízení 

50 

19/003/19210/563/145/000025 Čermák Stanislav Modernizace vybavení 
truhlárny 

45 

 
V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli u projektu, 
hodnotitelé se společně shodli na přidělených bodech. 
Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanovila pořadí projektů za každou Fichi 
zvlášť. U projektů, které získaly stejný počet bodů, se pořadí stanovilo podle podmínek 
stanovených ve Výzvě č. 3: v případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt 
s nižší výší způsobilých výdajů.  
 
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů podaných do 
Fiche č. 4 a Fiche č. 7 a pořadím projektů, jak je uvedeno v tabulkách výše.  
 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0    
 
ad 4) Závěr 
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 15.00 hodin.   
 
Zapsal: Jaroslava Hájková 
 
Předsedkyně Výběrové komise: Mgr. Martina Brychtová v. r.   
 
Ověřil: 
 
Jan Král v. r.      Jana Laštovičková Grygarová v. r.  
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Seznam vybraných a nevybraných projektů ve Výzvě č. 3   


