
                     
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:  14. 9. 2018 

Čas jednání:  9:00 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 Rozhodovací orgán za usnášeníschopnou. Poté všechny členy 

a přítomné seznámila s programem jednání v níže uvedeném znění: 

 

Program RO: 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Informace o opravách bodování ŽoD v rámci 3. Výzvy MAS PRV 

4. Schválení Long listu po opravě bodování ŽoD v rámci 3. Výzvy MAS PRV 

5. Schválení vyhlášení výzev OPZ 

6. Schválení návrhu úpravy Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, 

zamezení střetu zájmů , A) Postupy MAS pro IROP 

7. Diskuze, různé 

 

 

 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatele 
Ing. Jana Urbánková navrhla Rozhodovacímu orgánu Bc. Lenku Vaňkovou jako zapisovatelku zápisu a 

paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou jako ověřovatelku zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Usnesení RO č. 46/09/2018 ze dne 14. 9. 2018: 

Rozhodovací orgán Krušné hory schvaluje zapisovatele jednání paní Bc. Lenku Vaňkovou a 

ověřovatelku zápisu paní Ing. Kateřinu Krumphanzlovou. 

 

Výsledek hlasování:   pro  3   proti 0  zdržel se       0 

 

 

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

zaslané členům Rozhodovacího orgánu předem elektronicky. Rozhodovací orgán hlasoval o výše 

uvedeném programu jednání. 

 



                     
 
Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 47/09/2018 ze dne 14. 9. 2018:   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání. 

 

Výsledek hlasování: pro 3   proti       0  zdržel se        0 

 

 

3.Informace o opravách bodování ŽoD v rámci 3. Výzvy MAS PRV  
Ing. Urbánková informovala členy Rozhodovacího orgánu o změnách v bodovém ohodnocení u ŽoD 

Ing. Michálka – Pořízení strojů na farmu a pana Engliše - Přepravník skotu + naháněcí ulička pro skot. 

Na základě administrativní kontroly ze strany SZIF, bylo zjištěno pochybení u udělení bodů v uvedených 

ŽoD Ing. Michálka a pana Engliše, a to konkrétně u PK č. 8 Podpora tradiční rostlinné výroby ve vazbě 

na využití místního potenciálu. Body za preferenční kritérium č. 8 jsou přiděleny, pokud je zaměření 

výrobní činnosti žadatele orientováno na tradiční rostlinnou výrobu (toto nemusí být předmětem 

projektu). Zemědělci se čestným prohlášením zavázali k zavedení pěstování pícnin jako plodin v tradiční 

rostlinné výrobě. Zemědělci se tedy teprve chystají k zavedení pěstování tradičních plodin, a proto jim 

náleží pouze 5 bodů a ne 10 bodů, které jim byly prozatím přiděleny. MAS byla ze strany SZIF vyzvána 

k nápravě. Na jednání VK, které se uskutečnilo dne 12. 9. 2018, byly tyto změny projednány a 

schváleny. 

 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán bere na vědomí informace o provedených změnách v bodovém ohodnocení u ŽoD 

v rámci 3. Výzvy MAS PRV. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č.  48/09/2018 ze dne 14. 9. 2018   

Rozhodovací orgán bere na vědomí informace o provedených změnách v bodovém ohodnocení u ŽoD 

v rámci 3. Výzvy MAS PRV. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se       0  

 

 

4. Výběr projektů po opravě bodování ŽoD v rámci 3. Výzvy MAS PRV 
Po opravě bodového ohodnocení byly dle Long listu, schváleného na jednání VK dne 12. 9. 2018, 

sestaveny tyto seznamy vybraných a nevybraných projektů: 

 

 

 

 



                     
 

 
Seznam projektů vybraných k financování po opravě bodového ohodnocení Fiche F2 – Investice do 

zemědělských podniků 

 

 
 

Seznam nevybraných projektů Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků 

 

 
 

V projektech vybraných k financování v rámci Fiche F6 Investice na založení nebo rozvoj 

nezemědělských podniků nedošlo ke změnám, proto není předmětem tohoto jednání. 
 

Návrh usnesení: 

Rozhodovací orgán MAS projednal a schválil předložené seznamy vybraných a nevybraných projektů 

v rámci Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků po provedení opravy bodového ohodnocení. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení RO č. 49/09/2018 ze dne 14. 9. 2018   

Rozhodovací orgán MAS projednal a schválil předložené seznamy vybraných a nevybraných projektů v 

rámci Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků po provedení opravy bodového ohodnocení. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se      0 

 

5. Schválení výzev OPZ 

 
Členům RO byly předloženy dvě výzvy, které byly již metodicky ověřeny ŘO OPZ a jsou připraveny 

k vyhlášení ze strany MAS Krušné hory, o. p. s.  

Jedná se o výzvy: 

- Podpora sociálních, komunitních center a komunitních služeb III 

Pořadí Místo realizace Požadovaná dotace Body

1. Sadov 800 000,00 Kč 79

2. Kyselka 450 000,00 Kč 77

3. Nejdek 588 000,00 Kč 73

4. Nejdek 1 170 000,00 Kč 73

5. Stráž n. Ohří 1 176 000,00 Kč 72

6. Pernink 1 200 000,00 Kč 72

7. Smolné Pece 300 000,00 Kč 70

8. Hroznětín 420 000,00 Kč 69

9. Merklín 1 170 000,00 Kč 69

Žadatel IČ Název projektu

STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. 47714972 Investce do farmy Bor

Jan Engliš 65558669 Přepravník skotu + naháněcí ulička pro skot

Ing Dušan Michálek 05339731 Pořízení strojů na farmu

Jaroslav Duchan 16703413
Modernizace vybavení pro rozvoj tradiční zemědělské 

výroby

Lukáš Zamrzla 03997880 Traktor s čelním nakladačem

Stanislav Sloup 11393815 Traktor do zemědělství

Ing. Miroslav Bašta 13876538 Nákup traktoru

HORSKÝ STATEK ABERTAMY 

s.r.o.
62618873 Investice do Horského statku Abertamy

ODEŘSKÝ STATEK a.s. 25200593 Nákup stroje pro rostlinnou výrobu

10. Vojkovice 191 664,00 Kč 57

11. Ostrov 1 440 000,00 Kč 50

Petr Hadáček 66361664 Modernizace strojového parku

AGRO TRAVEL spol. s r.o. 00668281 Modernizace vybavení  



                     
 

- Sociální podnikání III 

 

Podpora sociálních, komunitních center a komunitních služeb III 

č. výzvy: 708/03_16_047/CLLD_16_01_021 

Finanční alokace: 3 000 000,-Kč 

Plánovaný termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018 

Plánovaný termín ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2018 

 

Sociální podnikání III 

č. výzvy: 709/03:16_047/CLLD_16_01_021 

Finanční alokace: 1 000 000.-Kč 

Plánovaný termín vyhlášení výzvy: 17. 9. 2018 

Plánovaný termín ukončení příjmu žádostí: 14. 12. 2018 

 

Výzvy včetně příloh jsou uloženy na webových stránkách MAS Krušné hory, o. p. s. 

 

Rozhodovací orgán schválil vyhlášení výzev z OPZ v předloženém znění. 

 
Návrh usnesení 

Rozhodovací orgán MAS projednal a schválil vyhlášení předložených výzev – Podpora sociálních, 

komunitních služeb a komunitních center III a Sociální podnikání III. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Usnesení RO č. 50/09/2018 ze dne 14. 9. 2018   

Rozhodovací orgán MAS projednal a schválil vyhlášení předložených výzev – Podpora sociálních, 

komunitních služeb a komunitních center III a Sociální podnikání III. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se      0 

 

6. Schválení návrhu úpravy Směrnice 02 Transparentnost hodnocení a výběru 

projektů, zamezení střetu zájmů , A) Postupy MAS pro IROP 

 
Členům Rozhodovacího orgánu byl předložen návrh úprav Směrnice 02 verze 03 - Transparentnost 

hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, A) Postupy MAS pro IROP. Úpravy se týkají celého 

dokumentu a byly vyvolány povinností upravit tuto směrnici dle metodiky Řídícího orgánu (MMR) 

„Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD“, vydání 1.2, která vstoupila v platnost od 

1.6.2018. Bez úpravy směrnice nesmí MAS vyhlásit žádnou další výzvu. Jelikož ŘO vydal vzorový text, 

který MAS může při tvorbě své směrnice využít, s uvedením částí textu, které jsou pro MAS povinné, 

přistoupila manažerka pro IROP ke kompletnímu přepracování směrnice 02.   

Z věcného hlediska došlo k zásadním úpravám v postupech ve věcném hodnocení projektů. Zde, na 

základě doporučených postupů ze strany MMR, byla zvolena varianta, kdy věcné hodnocení provádí 

tříčlenná hodnotící komise a následně Výběrová komise schvaluje výsledek hodnocení. Jedná se o 



                     
 
obdobný postup, který je aktuálně nastaven v programovém rámci OPZ a který schválil RO na svém 

jednání dne 23.8.2018.  

Ostatní úpravy jsou oproti původní verzi směrnice spíše formální – jedná se o přesné definování 

kompetencí v rámci kanceláře MAS anebo o zpřesnění lhůt na jednotlivé úkony. Dále byly 

aktualizovány kompetence pro Rozhodovací orgán MAS, který vychází z aktuálního Statutu MAS. 

 

Návrh usnesení 

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s. v souladu se Statutem společnosti čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje návrh úprav Směrnice 02, verze 03 - Transparentnost hodnocení a 

výběru projektů, zamezení střetu zájmů, A) Postupy MAS pro IROP - v předloženém znění v příloze č. 1 

tohoto zápisu. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky  

 

Usnesení RO č. 51/09/2018 ze dne 14. 9. 2018   

Rozhodovací orgán MAS Krušné hory, o. p. s. v souladu se Statutem společnosti čl. IV., odst. b), 

pododst. f), projednal a schvaluje návrh úprav Směrnice 02, verze 03 - Transparentnost hodnocení a 

výběru projektů, zamezení střetu zájmů, A) Postupy MAS pro IROP - v předloženém znění v příloze č. 1 

tohoto zápisu. 

 

Výsledek hlasování:  pro 3   proti 0  zdržel se      0 

 

 

 

6. Diskuze, různé 
 

Jednání bylo ukončeno v 10:00 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu:  

- Směrnice 02, verze 03 - Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmů, 

A) Postupy MAS pro IROP 

 

 

 

 

 

Zapsala:      Bc. Lenka Vaňková                                      ..……………………………………… 

                                       Podpis 

 

 

Ověřovatel zápisu:  Ing. Kateřina Krumphanzlová  ……………………………………….. 

   Podpis 

Předseda Rozhodovacího orgánu MAS Krušné hory, o.p.s.: 

   

                              Ing. Kateřina Krumphanzlová  ………………………………………..                    



                     
 

   Podpis 


