
 
 

 
 

Zápis  
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 

 
Schválení výběru projektů z výzvy č. 3 PRV po přebodování 
 

 
Datum konání:     23. 9. 2019 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Dagmar Pálková - Tělocvičná 
jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Jiří Kunc - Jiří Kunc, Sklené (OSVČ), Ing. Milan Klement – 
Obec Pohled, František Mládek – Město Svratka, Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová 
společnost Krucemburk, a.s., Jan Moravec – SDH Krucemburk, Jiří Tlustoš - AGROSKAL s.r.o. 
Křižánky  
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Omluven: Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová 
Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 
 
Jednání PV bylo zahájeno v 15:00 hodin. 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 3 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, jednací 

    řád, pravomoci, odpovědnost) 

3. Schválení projektů z Výzvy č. 3 z PRV k financování po přebodování  

4. Schválení Interních postupů pro operační programy IROP a OPŽP  

5. Schválení vyhlášení 5. výzvy IROP  

6. Schválení vyhlášení 3. výzvy OPŽP   

7. Různé  
8. Závěr 
 
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková. 
Bylo konstatováno, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 8 členů, přičemž 
veřejný sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 50 % hlasovacích 
práv.  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Marek a Dagmar Pálková 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
 



 
 

 
 

ad 2) Proškolení členů PV k Výzvě č. 3 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, jednací 

řád, pravomoci, odpovědnost) 

 

Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a vyzval je k podpisu „Etického kodexu 
osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z Výzvy č. 3 PRV MAS Havlíčkův 
kraj“. Paní Hájková seznámila přítomné se zápisem z hodnocení projektů Výběrovou komisí     
a se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením: jednací řád Programového výboru, 
postupy hodnocení a výběr projektů, hodnotící kritéria u hodnocených Fichí. 
 
Protože člen PV pan Ing. Jiří Uchytil, Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s., je pro 
Výzvu č. 3 z PRV ve střetu zájmů, opustil jednací místnost a nebyl tohoto jednání přítomen.  
 
ad 3) Schválení projektů z Výzvy č. 3 z PRV (Programu rozvoje venkova) k financování po 
přebodování  
 
Fiche 4 – Lesní ínfrastruktura 
Projekt č. 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. Protože k hodnocení projektu nebyla doložena správně vyplněná příloha -  
Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru Přílohy 7 Pravidel 
19. 2.1, VK žadateli za toto kritérium body nepřidělila.  
I přes přebodování projektu projekt dosáhl nad hranici minimálního počtu bodů. Do Fiche 4 
byl podán pouze jeden projekt, tudíž zůstává pořadí projektů ve Fichi 4 nezměněno.   
 
Tabulka č. 1 

Fiche 4 – Lesnická infrastruktura  

Číslo projektu Žadatel Název projektu Počet 
dosažených bodů 

19/003/19210/563/145/000015 Lesní družstvo obcí Oprava LC Javorka 80 

 
Programový výbor souhlasí s výší přidělených bodů u projektu podaného do Fiche č. 4                    
a schvaluje jej k financování. 
 
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. I přes přebodování projektu projekt dosáhl nad hranici minimálního počtu 
bodů. Do Fiche 7 bylo podáno pět žádostí, tudíž se pořadí projektů ve Fichi 7 mění 
následovně, viz tabulka č. 2. 
   



 
 

 
 

 
Tabulka č. 2 

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 

 
Programový výbor souhlasí s výší přidělených bodů u projektů podaných do Fiche č. 7                    
a schvaluje je k financování. 
 
Usnesení: 
Programový výbor schvaluje přebodování projektů č. 19/003/19210/563/145/000015                   
a č. 19/003/19210/563/145/000023, schvaluje pořadí projektů ve Fichi 4 a Fichi 7.  
Schvaluje výběr projektů po přebodování ke spolufinancování ze strany SZIF.  
Hlasováno: 7 – 0 – 0 
 
Po tomto bodě se do jednací místnosti vrátil pan Ing. Jiří Uchytil, tudíž bylo jednání přítomno 
8 členů PV. 
 

ad 4) Schválení Interních postupů pro operační programy IROP a OPŽP  

Ing. Jandová seznámila PV s aktualizovaným zněním Interní postupů MAS pro operační 
program IROP. Aktualizace Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti pro IROP: ŘO nás vyzval 
k úpravě textu Prohlášení (v textu bylo doplněno: … Jsem nezávislý na všech stranách, které 
mohou mít z výsledku posuzovaného projektu prospěch, jsem nestranný a nepodjatý vůči 
předloženým projektům…). Zbývající text je beze změn. Řídící orgán aktualizované znění 
Interních postupů schválil, včetně doplnění Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. 
 
Zároveň podrobně seznámila členy PV se zpracováním Interních postupů Místní akční 
skupiny pro implementaci SCLLD Operační program Životní prostředí, jejich znění je ŘO 
schváleno. 
Usnesení:  
PV schvaluje Interní postupy pro OP IROP (Integrovaný regionální program) a OP ŽP 
(Životní prostředí). 



 
 

 
 

Hlasováno: 8 – 0 – 0 
 
ad 5) Schválení vyhlášení 5. výzvy IROP - Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení 
Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení, 
opatření 2.1.1 Rekonstrukce škol a předškolních zařízení, 2.1.2 Zkvalitnění výuky a služeb škol 
a předškolních zařízení  
Text výzvy včetně příloh byl zpracován v souladu s výzvou ŘO IROP č. 68. Po dohodě s ŘO 
nebylo ve výzvě uplatněno opatření 3.2.1 Rozvoj mimoškolního vzdělávání pro všechny 
věkové skupiny obyvatel – o opatření 2.1.1 a 2.1.2 je mezi žadateli větší zájem, vzhledem 
k výši alokace došlo k této úpravě. Termín vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí je 15. 10. 
2019, ukončení příjmu žádostí 20. 11. 2019. 
Alokace je 3 961 731,15 Kč celkových způsobilých výdajů (CZV), minim. výše CZV na projekt je 
400 000 Kč, maxim. CZV na projekt je 2 000 000 Kč. Míra podpory je 95% z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. ŘO výzvu i přílohy připomínkoval, připomínky byly do dokumentů 
zapracovány, nyní čekáme na závěrečné schválení ŘO.  
Usnesení: 
PV schvaluje vyhlášení Výzvy č. 5 IROP a pověřuje paní Ing. Jandovou zapracováním 
případných připomínek dle pokynů ŘO.  
Hlasováno: 8 – 0 – 0 
 
ad 6) Schválení vyhlášení 3. výzvy OPŽP 

Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP – výsadba dřevin, prioritní osa 4 Ochrana a péče                        
o přírodu a krajinu, 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Text výzvy včetně příloh byl zpracován v souladu s výzvou ŘO OPŽP č. 88. Termín vyhlášení 
výzvy a zahájení příjmu žádostí je 25. 9. 2019, ukončení příjmu žádostí 17. 12. 2019.  
Alokace je 6 556 610 Kč,  minim. výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt je 
100 000 Kč, maxim. CZV na projekt je 6 556 610 Kč. Míra podpory je 85% celkových 
způsobilých výdajů. ŘO výzvu i přílohy připomínkoval, připomínky byly do dokumentů 
zapracovány, nyní čekáme na závěrečné schválení ŘO.  
Usnesení: 
PV schvaluje vyhlášení 3. výzvy OPŽP a pověřuje paní Ing. Jandovou zapracováním 
případných připomínek dle pokynů ŘO.  
Hlasováno: 8 – 0 – 0 
 

ad 7) Různé 

Projekt spolupráce – Cisterciácká kulturní krajina - podklad pro získání označení Evropské 
dědictví/European Heritage Label. První náklady spojené s tímto projektem budou koncem 
října 2019. Na projekt poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 100 tisíc Kč. Minulý týden byla paní 
Hájková s ostatními zástupci MAS z ČR na konzultaci k projektu na CP SZIF. Pro projekty 
spolupráce budou od 1. 12. 2019 aktualizována Pravidla 19. 3. 1. Dále budeme jednat.  

Usnesení: PV pověřuje dalším jednáním paní Hájkovou.  

Hlasováno: 8 – 0 - 0  



 
 

 
 

 
 
ad 8) Závěr 
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání 
Programového výboru bylo ukončeno v 17:00 hodin.   
 
Zapsal: Jaroslava Hájková 
 
 
 
 
 
 
Ověřil: 
 
 
Mgr. Jan Marek v.r.                  Dagmar Pálková v.r. 
    Předseda PV              Člen PV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Prezenční listina Programového výboru 


