
                     
 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:   2. 5. 2018 

Čas jednání:  13,00 hod.  

Místo jednání:   kancelář MAS, Brigádnická 709, 363 01 Ostrov  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Přítomné přivítala Ing. Jana Urbánková, vedoucí manažerka SCLLD a ředitelka společnosti MAS Krušné 

hory a zahájila jednání tím, že prohlásila Výběrovou komisi za usnášeníschopnou. Poté všechny členy 

a přítomné seznámila s programem jednání v níže uvedeném znění: 

 

Program VK: 

1.  Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2.  Schválení programu jednání 

3.  Volba předsedy Výběrové komise 

4.  Kontrola usnesení VK 

5.  Informace o proběhlých výzvách č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Programového rámce IROP 

6.  Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 7. výzvy IROP 

7.  Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 8. výzvy IROP 

8.  Proškolení členů VK pro hodnocení projektů IROP  

9.  Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 7. výzva IROP 

10.  Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 8. výzva IROP 

11.  Informace o 3. Výzvě MAS PRV 

12.  Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 3. Výzvy MAS PRV 

13.  Prověření členů VK k projednávané Výzvě Střet zájmů (ověření) 

14.  Proškolení členů VK pro hodnocení projektů PRV 

15.  Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – PRV Fiche F2 – Investice do zemědělských 

podniků 

16.  Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – PRV Fiche F6 – Investice na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

17.  Stanovení příštího termínu jednání VK, diskuze, různé 

 

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele 
Ing. Jana Urbánková navrhla Výběrové komisi Alenu Šteflovou jako zapisovatelku a pana Ing. et Ing. 

Zdeňka Matějů jako ověřovatele zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání Alenu Šteflovou a jako ověřovatele 

zápisu pana Ing. et Ing. Zdeňka Matějů.  

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č.26/05/2018 ze dne 2. 5. 2018: 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání paní Alenu Šteflovou a ověřovatele 

zápisu pana Ing. et Ing. Zdeňka Matějů. 

Výsledek hlasování:   pro 7   proti 0  zdržel se       0 



                     
 
 

2) Schválení programu jednání 
Ing. Jana Urbánková předložila ke schválení návrh programu jednání, který byl součástí pozvánky 

zaslané členům Výběrové komise předem elektronicky. Výběrová komise hlasovala o níže uvedeném 

programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 27/05/2018 ze dne 2. 5. 2018:   

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený návrh program jednání. 

Výsledek hlasování: pro 7   proti       0  zdržel se        0 

 

3.  Volba předsedy Výběrové komise a schválení Jednacího řádu VK 
Ing. Jana Urbánková navrhla dle jednacího řádu Výběrové komisi jako předsedu Výběrové komise  

pana Zdeňka Janského. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje pana Zdenka Janského jako předsedu Výběrové komise. 

 

Usnesení VK č. 28/05/2018 ze dne 2. 5. 2018:   

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje pana Zdeňka Janského předsedou Výběrové komise. 

Výsledek hlasování: pro 7   proti        0   zdržel se      0 

 

4.  Kontrola usnesení VK 
Ing. Urbánková shrnula informace o předešlých jednáních Výběrové komise, o stavu projektů v rámci 

Programového rámce OP Z. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise bere na vědomí informace o předešlých jednáních VK a o stavu projektů v rámci 

Programového rámce OP Z.   

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

Usnesení VK č.  29/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí informace o předešlých jednáních VK a o stavu projektů v rámci 

Programového rámce OP Z.   

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se       0  

 

5. Informace o proběhlých výzvách č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Programového rámce 

IROP 
Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová seznámila přítomné se stavem 

proběhlých výzev č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 v Programovém rámci IROP: 



                     
 
 

6. výzva MAS Krušné hory – IROP – Sociální podnikání I. 

Název projektu: Sociální podnik montanelo 

Žadatel: montanelo s.r.o., Jelínkova 1873, 365 01 Sokolov, IČ 06337031 

Projekt stažen žadatelem 

 

7. Výzva MAS Krušné hory – IROP – Doprava II 

Název projektu: Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín 

Žadatel: Město Hroznětín 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. 

Republiky 

Žadatel: Město Jáchymov 

Název projektu: Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov 

Žadatel: Obec Sadov 

Projekty splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

 

Název projektu: Výstavba chodníku 

Žadatel:  Obec Smloné Pece 

Projekt nesplnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

 

8. výzva MAS Krušné hory – Vzdělávání II. 

Podané projekty: 

Název projektu: ZŠ Hroznětín - Infrastruktura základních škol 

Žadatel: Město Hroznětín 

Název projektu: Celková modernizace učeben ZŠ Pernink 

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace 

Projekty splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

 

9. výzva MAS Krušné hory – Sociální infrastruktura II. 

- nebyl podán žádný projekt 

 

10. výzva MAS Krušné hory – Památky II. 

- nebyl podán žádný projekt 

 

11. výzva MAS Krušné hory – IZS II. 

- nebyl podán žádný projekt 

  
Návrh usnesení: 

Výběrová komise se seznámila s přehledem podaných žádostí do 6., 7., 8., 9., 10., 11. výzvy 

v Programovém rámci IROP. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 30/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí přehled podaných žádostí do 6., 7., 8., 9., 10., 11. výzvy 

v Programovém rámci IROP 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 



                     
 

 

6. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 7. výzvy IROP  
 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné 

s projekty pro věcné hodnocení v rámci 7. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava II. Jedná se o 

projekty, které splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace také 

obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 

Projekty řešící aktivitu Bezpečnost: 

 

Název projektu: Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel: Město Hroznětín 

Reg.č. žád.:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827,  

CZV: 4 870 902,54 Kč, Příspěvek EU: 4 627 357,41 Kč 

 

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. 

Republiky, žadatel: Město Jáchymov 

Reg.č. žád.:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833 

CZV: 5 999 979,23 Kč, Příspěvek EU: 5 699 980,26 Kč 

 

V obou případech je předmětem projektu vybudování chodníku ve frekventované části města a zvýšení 

tak bezpečnosti chodců. 

 

Projekt řešící aktivitu Cyklodoprava: 

 

Název projektu: Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov, žadatel: Obec Sadov 

Reg.č. žád.:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007835 

CZV: 6 000 000,00 Kč, Příspěvek EU: 5 700 000,00 Kč 

Předmětem projektu je vybudování cyklostezky a odklonění cyklodopravy od frekventované silnice. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise se seznámila s projekty pro věcné hodnocení v rámci 7. Výzvy MAS Krušné hory – 

IROP – Doprava II. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 31/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí projekty pro věcné hodnocení v rámci 7. Výzvy MAS Krušné hory – 

IROP Doprava II. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

7. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 8. výzvy IROP 
Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová podrobně seznámila přítomné 

s projekty pro věcné hodnocení v rámci 8. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání II. Jedná se o 

projekty, které splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové VK tyto informace také 

obdrželi spolu s pozvánkou na toto jednání VK. 

 



                     
 
Projekty řešící aktivitu Infrastruktura základních škol: 

Název projektu: ZŠ Hroznětín - Infrastruktura základních škol, Žadatel: Město Hroznětín 

Reg.č. žád.:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007828 

CZV: 2 776 817,27 Kč, Příspěvek EU: 2 637 976,40 Kč 

 

Název projektu: Celková modernizace učeben ZŠ Pernink, Žadatel: Základní škola a mateřská škola 

Pernink, příspěvková organizace 

Reg.č. žád.:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831 

CZV: 2 491 192,60 Kč, Příspěvek EU: 2 366 632,97 Kč 

Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise se seznámila s projekty pro věcné hodnocení v rámci 8. Výzvy MAS Krušné hory – 

IROP – Vzdělávání II. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 32/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí projekty pro věcné hodnocení v rámci 8. Výzvy MAS Krušné hory – 

IROP Vzdělávání II. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

8.  Proškolení členů VK pro hodnocení projektů v Programovém rámci IROP 
 

Manažerka programového rámce IROP Ing. Alexandra Fürbachová seznámila přítomné se systémem 

hodnocení žádostí o podporu v rámci programového rámce IROP CLLD MAS Krušné hory. Byla 

připomenuta vnitřní směrnice MAS Krušné hory č. 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, 

zamezení střetu zájmů, která je zveřejněná na webu MAS Krušné hory http://www.mas-

krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/ . Součástí směrnice je také Příloha č. 2 Hodnotící / 

preferenční kritéria pro IROP. Jelikož jsou tyto dokumenty zásadní pro hodnocení projektů, Ing. 

Fürbachová přítomné s těmito dokumenty podrobněji seznámila. Podrobně popsala postup hodnocení 

projektů.  Současně také připomněla, že při konání výběrové komise je nutné zamezit střetu zájmů a 

dále že hodnocení a hlasování o výběru projektů nesmí být diskriminační a netransparentní. 

 

Členové výběrové komise a hodnotitelé, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou vyloučení z hodnocení projektů 

podaných dodané výzvy. 

Po přidělení hodnotitelů k žádostem o podporu zpracovávají tito hodnotitelé, kteří jsou současně 

členové výběrové komise, podklady pro hodnocení.  

Podklady, tzn. bodovací tabulky mohou zpracovat k danému projektu buď 2 hodnotitelé z neveřejného 

sektoru, nebo jeden z veřejného a jeden z neveřejného sektoru. 

Hodnotitelé připravují podklady na základě individuálního studia projektové žádosti a za tím účelem 

obdrží od manažera programového rámce elektronické podklady a v el. podobě bodovací tabulky, 

které vyplní a jednotlivým kritériím přidělí body a odůvodnění svého hodnocení. Bodovací tabulka, 

kterou hodnotitelé vyplňují, je obdobná kontrolním listům. 

Vyplněné tabulky hodnotitelé zašlou emailem na kancelář MAS manažerovi programového rámce 

IROP, aby manažer mohl zpracovat podklady pro následující jednání VK – návrh kontrolního listu.  

http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/


                     
 
Na následujícím jednáním výběrové komise bude projednáván a schvalován finální kontrolní list a 

longlist, případně se rozhoduje o výsledném počtu bodů. 

Pokud se hodnotitelé, kteří připravovali podklady pro hodnocení žádosti, shodnou na návrhu bodování, 

je výsledné bodování dáno tímto shodným návrhem.  

Pokud se členové výběrové komise na počtu bodů neshodnou, pak výběrová komise na svém jednání 

hlasuje o výsledném počtu bodů v kritériu, kde nebyla shoda. 

 

Členové výběrové komise dále byli seznámeni s: 

- základními principy a jednotlivými kroky hodnocení 

- s postupy vedoucími k zamezení střetu zájmů 

- s hodnotícími kritérii v rámci příslušné výzvy 

- s postupem, jak bude projekt hodnocen a jakým způsobem budou vyplňovány příslušné 

dokumenty (bodovací tabulky), 

- s termíny, ke kterým má být hodnocení provedeno 

- s podklady, které budou předány členům VK k hodnocení 

 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise konstatuje, že byla proškolena v hodnocení projektů v Programovém rámci IROP. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 33/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise byla proškolena v hodnocení projektů v Programovém rámci IROP. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

9. Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 7. výzva IROP 
Po zodpovězení všech dotazů následovalo samotné přiřazení hodnotitelů k podaným projektům. 

Postupováno bylo dle směrnice číslo 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů.  

Ing. Fürbachová nejdříve přečetla seznam podaných projektů do 7. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – 

Doprava II, dále přítomné členy výběrové komise vyzvala k oznámení případného střetu zájmů a k 

vyplnění a podpisu Etického kodexu. Přiřazení hodnotitelů k projektu provedla vedoucí manažerka 

SCLLD Ing. Jana Urbánková, přiřazení proběhlo s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů.  

 

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti hodnocení a výběru projektů a etického kodexu byl z 

hodnocení všech projektů v rámci 7. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Doprava II vyloučen pan Janský, 

jelikož je místostarostou města Hroznětín (žadatele ve výzvě).  

Dále byl vyloučen z přiřazení k projektu kvůli podmínce trvalého pobytu pan Matějů (Statek BOR ZEOS, 

s.r.o., Bor 98, Sadov),  a to k projektu obce Sadov (z důvodu sídla subjektu, který zastupuje, ve správním 

území města Sadov) a pan Beldík (Odeřský statek a.s., Odeř 38, Hroznětín) a to k projektu města 

Hroznětín (z důvodu sídla subjektu, který zastupuje, ve správním území města Hroznětín).  

Bylo přihlédnuto k tomu, aby obdobně byla splněna podmínka, aby žádost nebyla hodnocena 

hodnotitelem, který má trvalý pobyt na území obce, kde má být realizace daného projektu. 

 



                     
 
Hodnotitelé po přiřazení k projektům obdrželi flash disk s podklady k hodnocení, konkrétně žádost o 

podporu včetně příloh, výzvu IROP, bodovací tabulku. Hodnotitelé byli požádáni manažerkou pro IROP 

o dodání vyplněných bodovacích tabulek nejpozději do 9.5.2018 do 10,00 hod. 

 

10. Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – 8. výzva IROP 
Po zodpovězení všech dotazů následovalo samotné přiřazení hodnotitelů k podaným projektům. 

Postupováno bylo dle směrnice číslo 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů.  

Ing. Fürbachová nejdříve přečetla seznam podaných projektů do 8. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – 

Vzdělávání II (viz Seznam podaných projektů), dále přítomné členy výběrové komise vyzvala k 

oznámení případného střetu zájmů a k vyplnění a podpisu Etického kodexu. Nikdo z přítomných není 

ve střetu zájmů s hodnoceným projektem. 

Přiřazení hodnotitelů k projektu provedla vedoucí manažerka SCLLD Ing. Jana Urbánková, přiřazení 

proběhlo s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů.  

 

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti hodnocení a výběru projektů a etického kodexu byl z 

hodnocení všech projektů v rámci 8. Výzvy MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání II. vyloučen pan 

Janský, jelikož je místostarostou města Hroznětín (žadatele ve výzvě).  

Dále byl vyloučen z přiřazení k projektu kvůli podmínce trvalého pobytu pan Beldík (Odeřský statek 

a.s., Odeř 38, Hroznětín) a to k projektu města Hroznětín (z důvodu sídla subjektu, který zastupuje, ve 

správním území města Hroznětín).  

Bylo přihlédnuto k tomu, aby obdobně byla splněna podmínka, aby žádost nebyla hodnocena 

hodnotitelem, který má trvalý pobyt na území obce, kde má být realizace daného projektu. 

 

Hodnotitelé po přiřazení k projektům obdrželi flash disk s podklady k hodnocení, konkrétně žádost o 

podporu včetně příloh, výzvu IROP, bodovací tabulku. Hodnotitelé byli požádáni manažerkou pro IROP 

o dodání vyplněných bodovacích tabulek nejpozději do 9.5.2018 do 10,00 hod. 

 

11. Informace o 3. Výzvě MAS PRV 
Manažerka Alena Šteflová informovala členy VK o proběhlé 3. Výzvě MAS PRV, která byla vyhlášena 

23. 1. 2018 a příjem žádostí probíhal prostřednictvím Portálu farmáře od 7. 2. do 7. 3. 2018. Konečný 

termín pro finální registraci na RO SZIF je určen na 24. 5. 2018. Do Výzvy MAS č. 3 bylo podáno celkem 

18 ŽoD a to do dvou Fichí F2 Investice do zemědělských podniků a do Fiche F6 Investice na založení 

nebo rozvoj nezemědělských činností.  

Fiche F4 Lesnická infrastruktura 

- nebyly podány žádné projekty 

Fiche F5 Zemědělská infrastruktura 

- nebyly podány žádné projekty 

Fiche F7 Neproduktivní investice v lesích 

- nebyly podány žádné projekty 

Fiche F8 Pozemkové úpravy 

- nebyly podány žádné projekty 

 

 

 

 



                     
 
Přehled podaných projektů: 

Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků 

 

Žadatel 

 

IČ Název projektu Místo realizace 

STATEK BOR ZEOS, spol. 

s r.o. 
47714972 Investice do farmy Bor 

Bor u Karlových 

Var 

ODEŘSKÝ STATEK a.s. 25200593 
Nákup stroje pro 

rostlinnou výrobu 
Odeř 

HORSKÝ STATEK 

ABERTAMY s.r.o. 
62618873 

Investice do Horského 

statku Abertamy 
Pernink   

AGRO TRAVEL, spol. s 

r.o. 
00668281 Modernizace vybavení Ostrov  

Stanislav Sloup 11393815 Traktor do zemědělství Merklín - Pstruží 

Petr Hadáček 66361664 
Modernizace 

strojového parku 
Jakubov 

Jaroslav Duchan 16703413 

Modernizace vybavení 

pro rozvoj tradiční 

zemědělské výroby 

Nejdek 

Ing. Pavlína Baštová 72235900 
Nákup traktoru s čelním 

nakladačem a žací lišty 
Osvinov 

Ing. Miroslav Bašta 13876538 Nákup traktoru Osvinov 

Jan Engliš 65558669 

Přepravník skotu + 

naháněcí ulička pro 

skot 

Smolné Pece 

Lukáš Zamrzla 03997880 
Traktor s čelním 

nakladačem 
Bernov 

Dušan Michálek 05339731 Pořízení strojů na farmu Radošov 

 

 

Fiche F6 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 

Žadatel 

 

IČ Název projektu Místo realizace 

STATEK BOR ZEOS, 

spol. s r.o. 
47714972 

Rozšíření podnikatelské 

činnosti 

Bor u Karlových 

Var 

Vlastimil Pokluda 10344624 
Rozvoj nezemědělské 

činnosti farmy 
Vysoká pec 



                     
 

Fiche F6 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 

Žadatel 

 

IČ Název projektu Místo realizace 

František Štefan 11393203 

Zvýšení kapacity 

zasněžovacího systému 

v lyžařském areálu 

Pernink 

Dušan Michálek 05339731 
Stroje pro rozšíření 

nezemědělské činnosti 
Radošov 

Jaroslava Dvořáková 44663188 
Penzion a restaurace 

Dubina - modernizace 
Šemnice - Dubina 

Dušan Michálek – 

ZRUŠENÁ ŽÁDOST 
05339731 

Stroje do nezemědělské 

činnosti 
Radošov 

 

Návrh usnesení 

Členové Výběrové komise berou na vědomí informace o 3. Výzvě MAS PRV. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 34/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí informace o 3. Výzvě MAS PRV. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

12. Seznámení s projekty pro věcné hodnocení v rámci 3. Výzvy MAS PRV 
Manažerka programového rámce PRV Alena Šteflová seznámila přítomné s projekty pro věcné 

hodnocení v rámci 3. Výzvy MAS PRV. Jedná se o projekty, které splnily podmínky administrativní 

kontroly a kontroly přijatelnosti. Členové VK tyto informace také obdrželi spolu s pozvánkou na toto 

jednání VK. Z celkového počtu 18 žádostí jich postoupilo do věcného hodnocení 16 – jedna ŽoD 

nesplnila podmínky administrativní kontroly (ani po 2. výzvě nebyla ŽoD opravena dle požadavků) a 

proto u ní byla ukončena administrace a jedna ŽoD byla na základě žádosti stažena žadatelem před 

ukončením příjmu. 

Přehled projektů: 

Fiche F2 Investice do zemědělských podniků 
Ing. Miroslav Bašta, IČ: 13876538  F2-1/2018/PRV 

Název projektu: Nákup traktoru 

CZV: 1 960 000 Kč  Požadovaná dotace: 1 176 000 Kč 

 

Ing. Pavlína Baštová, IČ: 72235900 F2-2/2018/PRV 

Název projektu: Nákup traktoru s čelním nakladačem a žací lišty 

- u ŽoD byla z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci ukončena dne 

26. 3. 2018 administrace 

 

Jaroslav Duchan, IČ. 16703413 F2-3/2018/PRV 

Název projektu: Modernizace vybavení pro rozvoj tradiční zemědělské výroby 



                     
 
CZV: 1 103 900 Kč  Požadovaná dotace: 588 000 Kč 

 

Jan Engliš, IČ: 65558669 F2-4/2018/PRV 

Název projektu: Přepravník skotu + naháněcí ulička 

CZV: 605 000 Kč   Požadovaná dotace: 300 000 Kč 

 

STATEK BOR ZEOS spol. s r.o., IČ: 47714972 F2-5/2018/PRV 

Název projektu: Investice do farmy Bor 

CZV: 1 936 000 Kč  Požadovaná dotace: 800 000 Kč 

 

ODEŘSKÝ STATEK a. s., IČ: 25200593  F2-6/2018/PRV 

Název projektu: Nákup stroje pro rostlinnou výrobu 

CZV: 847 000 Kč  Požadovaná dotace: 420 000 Kč 

 

Ing. Dušan Michálek, IČ: 05339731  F2-7/2018/PRV 

Název projektu: Pořízení strojů, na farmu 

CZV: 907 500 Kč  Požadovaná dotace: 450 000 Kč 

 

HORSKÝ STATEK ABERTAMY s.r.o. F2-8/2018/PRV 

IČ: 62618873 

Název projektu: Investice do Horského statku Abertamy 

CZV: 2 420 000 Kč  Požadovaná dotace: 1 200 000 Kč 

 

AGRO TRAVEL spol. s r.o., IČ: 00668281 F2-9/2018/PRV 

Název projektu: Modernizace vybavení 

CZV: 3 502 950 Kč  Požadovaná dotace: 1 440 000 Kč 

 

Lukáš Zamrzla, IČ: 03997880   F2-10/2018/PRV 

Název projektu: Traktor s čelním nakladačem 

CZV: 2 359 500 Kč  Požadovaná dotace: 1 170 000 Kč 

 

Stanislav Sloup, IČ: 11393815   F2-11/2018/PRV 

Název projektu: Traktor do zemědělství 

CZV: 2 359 500 Kč  Požadovaná dotace: 1 170 000 Kč 

 

Petr Hadáček, IČ: 66361664  F2-12/2018/PRV 

Název projektu: Modernizace strojového parku 

CZV: 319 440 Kč  Požadovaná dotace: 191 664 Kč 

 

Fiche F6 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských podniků 
Jaroslava Dvořáková, IČ: 44663188  F6-1/2018/PRV 

Název projektu: Penzion a restaurace Dubina - modernizace 

CZV: 1 496 000 Kč  Požadovaná dotace: 537 750 Kč 

 

Vlastimil Pokluda, IČ: 10344624  F6-2/2018/PRV 

Název projektu: Rozvoj nezemědělské činnosti farmy 

CZV: 1 210 000 Kč  Požadovaná dotace: 450 000 Kč 



                     
 
 

František Štefan, IČ: 11393203  F6-3/2018/PRV 

Název projektu: Zvýšení kapacity zasněžovacího systému v lyžařském areálu 

CZV: 847 000 Kč  Požadovaná dotace: 315 000 Kč 

 

Ing. Dušan Michálek, IČ: 05339731  F6-4/2018/PRV 

Název projektu: Stroje pro rozšíření nezemědělské činnosti 

CZV: 968 000 Kč  Požadovaná dotace: 360 000 Kč 

 

STATEK BOR ZEOS spol. s r.o., IČ: 47714972  F6-5/2018/PRV 

Název projektu: Rozšíření podnikatelské činnosti 

CZV: 603 790 Kč  Požadovaná dotace: 174 650 Kč 

 

Ing. Dušan Michálek, IČ: 05339731  

Název projektu: Stroje do nezemědělské činnosti 

- ŽoD byla žadatelem stažena před ukončením příjmu  

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise se seznámila s projekty pro věcné hodnocení v rámci 3. Výzvy MAS PRV. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 35/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí projekty pro věcné hodnocení v rámci 3. Výzvy MAS PRV. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

13. Prověření členů VK k projednávané výzvě – Střet zájmů 
Všichni přítomní členové byli vyzváni k podpisu etického kodexu a prohlášení o neexistenci střetu 

zájmů.  

Vzhledem dodržení zásad transparentnosti hodnocení a výběru projektů a etického kodexu byl z 

hodnocení všech projektů v rámci 3. Výzvy MAS PRV vyloučen pan Matějů a pan Beldík, jako zástupci 

žadatelů ve výzvě.  

Dále byl vyloučen z přiřazení k projektu pan Záleský, a to k projektu Ing. Miroslava Bašty (z důvodu 

výkonu funkce starosty v obci na jejímž území bude projekt realizován) a pan Janský k projektu 

ODEŘSKÉHO STATKU a.s. (z důvodu výkonu funkce místostarosty ve městě na jehož území bude projekt 

realizován).  

Bylo přihlédnuto k tomu, aby obdobně byla splněna podmínka, aby žádost nebyla hodnocena 

hodnotitelem, který má trvalý pobyt na území obce, kde má být realizace daného projektu. 

 

14. Proškolení členů VK pro hodnocení projektů PRV 
Manažerka programového rámce PRV Alena Šteflová seznámila přítomné se systémem hodnocení 

žádostí o podporu v rámci programového rámce PRV CLLD MAS Krušné hory. Byla připomenuta vnitřní 

směrnice MAS Krušné hory č. 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, 

která je zveřejněná na webu MAS Krušné hory http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-

mas/ . Součástí směrnice je také Příloha č. 4 Preferenční kritéria pro PRV. Současně také připomněla, 

že při konání výběrové komise je nutné zamezit střetu zájmů (viz. bod 13) a dále že hodnocení a 

http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/
http://www.mas-krusnehory.cz/partneri/dokumenty-mas/


                     
 
hlasování o výběru projektů nesmí být diskriminační a netransparentní. Členové výběrové komise a 

hodnotitelé, kteří jsou ve střetu zájmů, jsou vyloučení z hodnocení projektů podaných dodané výzvy. 

Po přidělení hodnotitelů k žádostem o podporu zpracovávají tito hodnotitelé, kteří jsou současně 

členové výběrové komise, podklady pro hodnocení. Každý projekt hodnotí min. 2 hodnotitelé, kdy musí 

být splněna podmínka, že nejméně 50 % hlasů náleží partnerům, kteří nespadají do kategorie veřejný 

sektor. Hodnotitelé se musí shodnout na stejném počtu bodů. Hodnotitelé připravují podklady na 

základě individuálního studia projektové žádosti a za tím účelem obdrží od manažera programového 

rámce elektronické podklady a v tištěné podobě formulář ŽoD části E2 - Preferenční kritéria přidělená 

MAS. Hodnotitel prověří oprávněnost bodového ohodnocení uvedeného žadatelem v ŽoD (v části E1 – 

Preferenční kritéria žadatel) a provede vlastní hodnocení jednotlivých projektů na vytištěný formulář 

ŽoD část E2 – Preferenční kritéria přidělená MAS. Do volného řádku u každého preferenčního kritéria 

uvede stručný a srozumitelný komentář přiznání (popř. nepřiznání) požadovaných bodů. 

Vyplněné tabulky hodnotitelé zašlou emailem na kancelář MAS manažerovi programového rámce PRV, 

aby manažer mohl zpracovat podklady pro následující jednání VK – návrh kontrolního listu.  

Vyplněné a podepsané formuláře spolu se zapůjčenými Flash disky donesou hodnotitelé na další 

jednání Výběrové komise, které se uskuteční dne 9. 5. 2018. 

Na tomto jednání výběrové komise bude projednáván a schvalován finální kontrolní list a longlist.  

 

Členové výběrové komise dále byli seznámeni s: 

- základními principy a jednotlivými kroky hodnocení 

- s postupy vedoucími k zamezení střetu zájmů 

- s hodnotícími kritérii v rámci příslušné výzvy 

- s postupem, jak bude projekt hodnocen a jakým způsobem budou vyplňovány příslušné 

dokumenty (bodovací tabulky), 

- s termíny, ke kterým má být hodnocení provedeno 

- s podklady, které budou předány členům VK k hodnocení 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise konstatuje, že byla proškolena v hodnocení projektů v Programovém rámci PRV. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Usnesení VK č. 36/05/2018 ze dne 2. 5. 2018   

Výběrová komise byla proškolena v hodnocení projektů v Programovém rámci IROP. 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

15. Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – PRV Fiche F2 – Investice do 

zemědělských podniků 
Po zodpovězení všech dotazů následovalo samotné přiřazení hodnotitelů k podaným projektům. 

Postupováno bylo dle směrnice číslo 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů.  

Alena Šteflová nejdříve přečetla seznam podaných projektů do Fiche F2 Investice do zemědělských 

podniků (viz bod 12).  

Přiřazení hodnotitelů k projektu provedla vedoucí manažerka SCLLD Ing. Jana Urbánková, přiřazení 

proběhlo s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů (podrobně viz bod 13).  



                     
 
Hodnotitelé po přiřazení k projektům obdrželi flash disk s podklady k hodnocení, konkrétně žádost o 

dotaci včetně příloh, výzvu PRV, popis Fiche F2 Investice do zemědělských podniků, Fiche F2 – 

Preferenční kritéria – Přehled, Strategii SCLLD a v tištěné podobě formulář ŽoD, část E2 – Preferenční 

kritéria přidělená MAS. Hodnotitelé byli požádáni manažerkou pro PRV o naskenování a zaslání 

vyplněného Formuláře E2 – Preferenční kritéria přidělená MAS na e-mail semotamova@mas-

krusnehory.cz nejpozději do 9.5.2018 do 10,00 hod. 

 

16. Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu – PRV Fiche F6 – Investice na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
Po zodpovězení všech dotazů následovalo samotné přiřazení hodnotitelů k podaným projektům. 

Postupováno bylo dle směrnice číslo 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu 

zájmů.  

Alena Šteflová nejdříve přečetla seznam podaných projektů do Fiche F6 Investice na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností (viz bod 12).  

Přiřazení hodnotitelů k projektu provedla vedoucí manažerka SCLLD Ing. Jana Urbánková, přiřazení 

proběhlo s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů (podrobně viz bod 13).  

Hodnotitelé po přiřazení k projektům obdrželi flash disk s podklady k hodnocení, konkrétně žádost o 

dotaci včetně příloh, výzvu PRV, popis Fiche F6 Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností, Fiche F6 – Preferenční kritéria – Přehled, Strategii SCLLD a v tištěné podobě formulář ŽoD, 

část E2 – Preferenční kritéria přidělená MAS. Hodnotitelé byli požádáni manažerkou pro PRV o 

naskenování a zaslání vyplněného Formuláře E2 – Preferenční kritéria přidělená MAS na e-mail 

semotamova@mas-krusnehory.cz nejpozději do 9.5.2018 do 10,00 hod. 

 

17. Stanovení příštího termínu jednání VK, diskuze, různé 
Další termín jednání VK byl dohodnut na 9. 5. 2018 ve 13,00 hod. v Kanceláři MAS Krušné hory o.p.s.   

 

 

 

 

 

Zapsala:      Alena Šteflová                                             ..……………………………………… 

                                       Podpis 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:   Ing. et Ing. Zdeněk Matějů  ………………………………………… 

 

                          Podpis 

 

 

Předseda Výběrové komise:  Zdeněk Janský                       ………………………………………… 

                          Podpis 

 


