
 
 

 

 

Zápis  
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj 

Hodnocení žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

6. výzvy PRV MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
 
 

Datum konání:   8. dubna 2020 
Místo konání:    Havlíčkova Borová, kancelář MAS Havlíčkův kraj 
 
Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Mgr. Martina Brychtová (předsedkyně 
Výběrové komise), Jan Král, Jana Laštovičková Grygarová, Mgr. Martina Schutová, Jiří Socha, 
Miloslav Černý 
Omluveni: Ing. Kateřina Navrátilová  
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 6. výzvy z PRV (Etický kodex, pravomoci, 

    odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 6 z PRV dle předem stanovených kritérií  
4. Dotazy, diskuze a závěr 
 
ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 14 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala všechny 
přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Jiří Socha a paní Jana Laštovičková Grygarová 
a zapisovatelka zápisu: Jaroslava Hájková 
 
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V006 
Hodnocení projektů podaných do 6. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová, že jednání bylo řádně svoláno. Podle 
prezenční listiny je přítomno 6 členů VK, tudíž Výběrová komise je usnášeníschopná. Paní 
předsedkyně seznámila přítomné se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením - 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 tří 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 14:30 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů. 
 
ad 3) Hodnocení projektů z Výzvy č. 6 z PRV dle předem stanovených kritérií 
Do 6. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato šest Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci do 6. Výzvy 
byl ukončen 12. března 2020 ve 24 hodin.  
Do Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky byly podány 4 žádostí o dotaci;  
do Fiche č. 12 – Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů byly podány 2 
žádosti o dotaci.      
 
Seznam přijatých projektů:  

 
Fiche č. 7 - Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
 
2020 -145-006-007-059 Přibyslav, místní část 

Keřkov 

Optimalizace dopravy v opravárenské 

činnosti 

7 

2020 -145-006-007-061 Ostrov nad Oslavou CAD/CAM řešení pro tvorbu návrhu a 

výrobu nábytku 

7 

2020 -145-006-007-064 Slavíkov, místní část 

Dolní Vestec 

Modernizace strojního vybavení, 

kancelářské vybavení, manipulační plocha 

7 

2020 -145-006-007-067 Bohdalov Rozšíření vybavení truhlářské dílny 7 

Fiche č. 12 - Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů 

2020 -145-006-012-062 Sklené Spolupráce v zemědělském podnikání 12 

2020 -145-006-012-063 Vatín Nákup secího stroje, mulčovače a 
utužovacích válů 

12 

 
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. 
 
Představené projekty ve Fichi 7 – Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky 
 
Pro Fichi 7 je minimální počet bodů: 40 
  

2020 -145-006-007-059 Přibyslav, Keřkov Optimalizace dopravy v opravárenské činnosti 

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nákup dodávkového vozidla N1, max. 3,5 t. 
Pořízením opravárenského vozu budou zkvalitněny podmínky pro poskytování oprav jak 



 
 

 

vlastní tak i cizí techniky a zařízení. Díky snížení přejezdů techniky z místa poruchy do dílny 
dosáhne žadatel úspory nákladů na opravy. Práce zaměstnanců bude efektivnější. 
 
Celkové náklady:  726.000,-Kč 
Požadovaná dotace:  225.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 40 
                           

2020 -145-006-007-061 Ostrov nad 

Oslavou 

CAD/CAM řešení pro tvorbu návrhu a výrobu 

nábytku 

 
Výsledky projektu: Pořízením CAD/CAM řešení pro tvorbu a výrobu nábytku dojde ke 
zrychlení a zkvalitnění práce na výkresové dokumentaci pro zákazníka i na výrobní 
dokumentaci pro potřebu žadatele. Především dojde k snížení chybovosti při přepisování dat 
z různých systémů a programů, které nejsou propojené do výsledného výstupu pro 
objednání a dojde k celkové profesionalizaci zpracování dat ať už směrem k zákazníkovi, tak               
i v rámci výroby. Zkrátí se i čas pro vypracování cenových nabídek. 
 
Celkové náklady:  273.934,- Kč 
Požadovaná dotace:  101.876,- Kč 
Počet dosažených bodů: 45 
 

2020 -145-006-007-064 Slavíkov, místní 

část Dolní Vestec 

Modernizace strojního vybavení, kancelářské 

vybavení, manipulační plocha 

 
Výsledky projektu: Centrálním odsáváním nahradí žadatel všechna mobilní odsávání                         
u jednotlivých strojů. Zefektivní se tak manipulace s dřevním odpadem, zvýší využitelnost 
výrobních prostor, zvýší se kvalita odsávání u strojů, sníží se hlučnost a prašnost na 
provozovně.  
Žadatel zakoupí nové kancelářské vybavení: tiskárnu - kvalitní tisk, barevný tisk s lepší 
prezentací projektů u zákazníků, možnost tisku větších rozměrových formátů do výroby, 
kvalitnější, detailnější a přehlednější výstupy. Zefektivnění a zrychlení pracovních procesů               
na PC.  
Zpevnění/rekonstrukce manipulační plochy u provozovny zajistí efektivnější, komfortnější 
příjezd a přístup k provozovně po zpevněném povrchu, dále se zefektivní údržba samotné 
manipulační plochy, lepší údržba v zimním období. 
       
Celkové náklady:  556.400,-,- Kč 
Požadovaná dotace:  218.250,- Kč 
Počet dosažených bodů: 45 
 
 



 
 

 

2020 -145-006-007-067 Bohdalov Rozšíření vybavení truhlářské dílny 

 
Výsledky projektu: Hlavním cílem projektu je investice do nové technologie - CNC obráběcího 
centra určeného pro rychlé a flexibilní vrtání, drážkování a frézování a jeho zavedení do 
výrobního procesu zakázkové výroby nábytku. Díky investici do nové, moderní technologie 
dojde k optimalizaci výrobního procesu jednotlivých zakázek a tím i zvýšení 
konkurenceschopnosti žadatele. 
Výsledkem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, vytvoření nového 
pracovního místa (0,2 úvazku) a s tím předpokládaný růst tržeb.  
Cíle projektu směřují k technologickému rozvoji podnikání FO Jiřího Rychteckého a navazují 
na jeho dlouhodobou podnikatelskou strategii. Navýšení výrobních kapacit, tvorba nového 
pracovního místa, zlepšení kvality a modernizace výroby přináší logický důsledek                                 
v následném zvýšení tržeb a růstu objemu zakázek v dalších letech.  
 
Celkové náklady:  1.535.490,- Kč 
Požadovaná dotace:  447.750,- Kč 
Počet dosažených bodů: 55 
 
Představené projekty ve Fichi č. 12 - Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů 
 
Pro Fichi 12 je minimální počet bodů: 40 
 

2020 -145-006-012-062 Sklené Spolupráce v zemědělském podnikání 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je společné pořízení nových zemědělských strojů pro 
tři zemědělské podnikatele. Jedná se o nákup tažené baličky kulatých balíků, adaptéru 
nakladače na řezání kulatých balíků a podohradníkového mulčovače. 
Nákup těchto strojů povede ke zvýšení produktivity práce a získání konkurenční výhody 
brzkým dodáním komodit na trh pro všechny spolupracující subjekty. 
 
Celkové náklady:  1.095.050,- Kč 
Požadovaná dotace:  407.250,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 
 

2020 -145-006-012-063 Vatín Nákup secího stroje, mulčovače a utužovacích 
válů 

 
Výsledky projektu: Nákup secího stroje s minimálním záběrem 4 m, nákup mulčovače, nákup 
půdních válů s minimálním záběrem 8 m. 
Nákupem výše uvedených strojů dojde k optimalizaci prováděných operací, následnému 
zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce pěstovaných plodin spolupracujících subjektů. 
 



 
 

 

Celkové náklady:  2.417.900,- Kč 
Požadovaná dotace:  895.500,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
                   
V průběhu hodnocení nenastala žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli                                  
u jednotlivých projektů, 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. 6: v případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt 
s nižší výší způsobilých výdajů.  
Na základě hodnocení seřadila Výběrová komise MAS projekty od nejlépe hodnoceného po 
nejhůře hodnoceného za každou Fichi zvlášť, viz Tabulka: 
 

Pořadí žádostí v rámci 6. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.  
v operaci 19. 2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

7 1 067 - Rozšíření vybavení truhlářské 

dílny 

Bohdalov 55 447 750 

7 2 061 - CAD/CAM řešení pro tvorbu 
návrhu a výrobu nábytku 

Ostrov nad Oslavou 45 101 876 

7 3 064 - Modernizace strojního vybavení, 
kancelářské vybavení, manipulační 
plocha 

Slavíkov, místní 
část Dolní Vestec 

45 218 250 

7 4 059 - Optimalizace dopravy v 
opravárenské činnosti 

Přibyslav, Keřkov 40 225 000 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

809.409,- Kč Celkem 
požadováno 

992.876,- Kč 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

12 1 062 - Spolupráce v zemědělském 
podnikání 

Sklené 90 407 250 

12 2 063 - Nákup secího stroje, mulčovače  
a utužovacích válů 

Vatín 90 895 500 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

2.132.750,- Kč Celkem 
požadováno 

1.302.750,- Kč 

 
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a pořadím 
projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  
 
 



 
 

 

Členové Výběrové komise se shodli, že Programovému výboru doporučí následující 
projekty ke spolufinancování ze strany SZIF:  
 
ve Fichi 7 – projekty č. 061, 064, 067  
ve Fichi 12 - projekty č. 062 a č. 063  
 
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0    
Usnesení bylo přijato.   
 

 
ad 4) Diskuze a závěr 
Členové Výběrové komise k jednotlivým bodům diskutovali v průběhu jednání, tudíž dotazy  
a žádné diskuzní příspěvky nebyly. 
 
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 15:30 hodin.   
 
Zapsal: Jaroslava Hájková 
 
 
 
Předsedkyně Výběrové komise:  
 
Mgr. Martina Brychtová v.r.    
 
 
 
Ověřili: 
 
Jiří Socha v.r.       Jana Laštovičková Grygarová v.r. 
  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


