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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Krušné hory 
 

Datum jednání:  9. 5. 2018 

Čas jednání:  13,00 hod.  

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

Přítomni:  dle prezenční listiny, (paní Lišková odešla z jednání po hodnocení projektů 

v rámci IROP) 

 

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. Kontrola usnesení VK 

4. Věcné hodnocení projektů v rámci 7. výzvy IROP 

5. Věcné hodnocení projektů v rámci 8. výzvy IROP 

6. Věcné hodnocení projektů v rámci 3. Výzvy MAS PRV 

7. 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.37/05/2018 ze dne 9. 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. Navrhla jeho drobnou změnu a to vypuštění 

bodu 3. Schválení předsedy VK, který byl schválen na předešlém jednání. Výběrová komise hlasovala o 

níže uvedeném programu jednání. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený program jednání s navrženou změnou. 
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K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 38/05/2018 ze dne 9. 5. 2018:   

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje výše uvedený návrh program jednání včetně navržené 

změny. 

Výsledek hlasování: pro    7   proti       0  zdržel se        0 

 

3.  Kontrola usnesení VK 
Ing. Urbánková shrnula zápis z minulého jednání Výběrové komise a jeho závěry. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise bere na vědomí informace o předešlém jednání VK. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č.  39/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise bere na vědomí informace o předešlém jednání VK.   

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se       0  

 

4. Věcné hodnocení projektů v rámci 7. výzvy IROP 
Manažerka programového rámce IROP v úvodu zopakovala členům výběrové komise postupy 

hodnocení v rámci projektů v programovém rámci IROP. Podrobné školení hodnotitelů proběhlo na 

minulém jednání výběrové komise.  

Členové výběrové komise obdrželi podklady pro hodnocení - návrhy kontrolních listů k jednotlivým 

projektům, zpracované na základě bodovacích tabulek, které vyplnili hodnotitelé (členové výběrové 

komise), kteří byli přiřazeni k hodnocení jednotlivých projektů. Bodovací tabulky mají obsah obdobný 

jako kontrolní listy a obsahují hodnotící kritéria pro věcné hodnocení projektů. Bodovací tabulky 

zpracovali hodnotitelé samostatně na základě individuálního studia projektů, nijak spolu 

nekomunikovali a výsledky svého hodnocení společně neprojednávali. V případě, že se hodnotitelé 

shodli na bodovém hodnocení jednotlivých kritérií, byl finální kontrolní list sestaven na základě 

podkladů od těchto hodnotitelů (členů výběrové komise). V případě, že nedošlo ke shodě v bodovém 

hodnocení konkrétního kritéria, bylo každé takové kritérium projednáváno a bylo hlasováno o 

výsledném bodování v tomto kritériu. Finální kontrolní list byl sestaven podle výsledku tohoto 

hlasování, tzn. kritéria, u kterých mezi hodnotiteli došlo ke shodě, bylo ve finálním kontrolním listu 

hodnocení uvedeno dle podkladů bodovacích tabulek a u kritérií, kde ke shodě nedošlo, byl přidělen 

počet bodů dle projednání a hlasování.  

Manažerka programového rámce IROP připomněla také etický kodex, a tak projednávání, hodnocení a 

hlasování o hodnocení jednotlivých projektů se účastnili jen ti členové výběrové komise, kteří nebyli 

ve střetu zájmů s jednotlivými projekty či žadateli. Členové výběrové komise, kteří byli ve střetu zájmu 

k jednotlivým projektům, nebyli ani přítomni projednávání a schvalování hodnocení jednotlivých 

projektů.  

 

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

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

Janský, jelikož je místostarostou města Hroznětín (žadatel ve výzvě). Dále byl vyloučen z hodnocení 

projektu kvůli podmínce trvalého pobytu pan Matějů (Statek BOR ZEOS, s.r.o., Bor 98, Sadov), a to 
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k projektu obce Sadov (z důvodu sídla subjektu, který zastupuje, ve správním území obce 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.  

 

Projekt: Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel Město Hroznětín, reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827. 

 

Odešel pan Janský a pan Beldík, kteří jsou ve střetu zájmu u projektu Zlepšení dopravních podmínek ve 

městě Hroznětín, počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8, na jednání o tomto 

projektu celkem 6. 

 

Proběhlo projednání návrhu kontrolního listu k projektu, zpracovaného na základě bodovacích tabulek. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Bezpečnost v kritériu 

číslo 6 „Realizace signalizace pro nevidomé“ v projektu Zlepšení dopravních podmínek ve městě 

Hroznětín, v hodnotě 5 bodů. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 40/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Bezpečnost v kritériu 

číslo 6 „Realizace signalizace pro nevidomé“ v projektu Zlepšení dopravních podmínek ve městě 

Hroznětín, v hodnotě 5 bodů. 

 

Výsledek hlasování:  pro    6    proti 0  zdržel se      0 

 

Následovalo projednání a schválení finálního kontrolního listu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Zlepšení 

dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel Město Hroznětín, reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 41/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Zlepšení 

dopravních podmínek ve městě Hroznětín, žadatel Město Hroznětín, reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007827. 

 

Výsledek hlasování:  pro 6   proti 0  zdržel se      0 
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Projekt: Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky, 

žadatel Město Jáchymov, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833.  

 

Do místnosti se vrátil pan Beldík, počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8,  na 

jednání o tomto projektu celkem 7. 

 

Proběhlo projednání návrhu kontrolního listu k projektu, zpracovaného na základě bodovacích tabulek. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Bezpečnost v kritériu 

číslo 6 „Realizace signalizace pro nevidomé“ v projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě 

Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky,  v hodnotě 5 bodů. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 42/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Bezpečnost v kritériu 

číslo 6 „Realizace signalizace pro nevidomé“ v projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě 

Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky,  v hodnotě 5 bodů. 

 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

Následovalo projednání a schválení finálního kontrolního listu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Zvýšení 

bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky, žadatel Město 

Jáchymov, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 43/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Zvýšení 

bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov - komunikace pro pěší na nám. Republiky, žadatel Město 

Jáchymov, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007833. 

 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

Projekt: Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov, žadatel Obec Sadov, reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007835. 

 

Odešel pan Matějů, který je ve střetu zájmů u projektu Vybudování cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov, 

počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8, na jednání o tomto projektu celkem 

6. 
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Proběhlo projednání návrhu kontrolního listu k projektu, zpracovaného na základě bodovacích tabulek. 

U všech kritérií došlo mezi hodnotiteli ke shodě. Následovalo projednání a schválení finálního 

kontrolního listu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Vybudování 

cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov, žadatel Obec Sadov, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007835. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 44/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Vybudování 

cyklostezky - Vysoká Lesov Sadov, žadatel Obec Sadov, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007835. 

 

Výsledek hlasování:  pro 6   proti 0  zdržel se      0 

 

Do místnosti se vrátil pan Matějů, počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8, na 

jednání o výzvě celkem 7. 

 

Po ukončení hodnocení jednotlivých projektů následovalo sestavení Long listu k výzvě č. 7 

programového rámce IROP. V Longlistu jsou projekty seřazeny podle výše získaných bodů od nejvyšší 

po nejnižší, v případě rovnosti bodů je na vyšším místě projekt, který byl podán dříve než projekt, který 

byl podán později. Následovalo projednání a schválení finálního Longlistu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Long list k výzvě číslo 7. MAS Krušné hory - 

IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura II. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 45/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Long list k výzvě číslo 7. MAS Krušné hory - 

IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura II. 

 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

5. Věcné hodnocení projektů v rámci 8. výzvy IROP 
Členové výběrové komise obdrželi podklady pro hodnocení - návrhy kontrolních listů k jednotlivým 

projektům, zpracované na základě bodovacích tabulek, které vyplnili hodnotitelé (členové výběrové 

komise), kteří byli přiřazeni k hodnocení jednotlivých projektů. V případě, že se hodnotitelé shodli na 

bodovém hodnocení jednotlivých kritérií, byl finální kontrolní list sestaven na základě podkladů od 

těchto hodnotitelů (členů výběrové komise). V případě, že nedošlo ke shodě v bodovém hodnocení 

konkrétního kritéria, bylo každé takové kritérium projednáváno a bylo hlasováno o výsledném 

bodování v tomto kritériu. Finální kontrolní list byl sestaven podle výsledku tohoto hlasování, tzn. 

kritéria, u kterých mezi hodnotiteli došlo ke shodě, byla ve finálním Kontrolním listu uvedená dle 
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podkladů bodovacích tabulek a u kritérií, kde ke shodě nedošlo, byl přidělen počet bodů dle projednání 

a hlasování.  

Manažerka programového rámce IROP připomněla také etický kodex, a tak projednávání, hodnocení a 

hlasování o hodnocení jednotlivých projektů se účastnili jen ti členové výběrové komise, které nebyli 

ve střetu zájmů s jednotlivými projekty či žadateli. Členové výběrové komise, kteří byli ve střetu zájmu 

k jednotlivým projektům, nebyli ani přítomni projednávání a schvalování hodnocení jednotlivých 

projektů.  

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 (žadatel ve výzvě). Dále byl vyloučen z hodnocení 

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. 

 

Projekt: ZŠ Hroznětín - Infrastruktura základních škol, žadatel Město Hroznětín,  reg.č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007828.  

 

Odešel pan Beldík, kteří je ve střetu zájmu u projektu ZŠ Hroznětín - Infrastruktura základních škol, 

počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8, na jednání o tomto projektu celkem 

6. 

 

Proběhlo projednání návrhu kontrolního listu k projektu, zpracovaného na základě bodovacích tabulek. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Infrastruktura 

základních škol v kritériu číslo 8 „Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí …“ v projektu ZŠ 

Hroznětín - Infrastruktura základních škol, v hodnotě 0 bodů. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 46/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje hodnocení v aktivitě Infrastruktura 

základních škol v kritériu číslo 8 „Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí …“ v projektu ZŠ 

Hroznětín - Infrastruktura základních škol, v hodnotě 0 bodů. 

 

Výsledek hlasování:  pro 6   proti 0  zdržel se      0 

 

Následovalo projednání a schválení finálního kontrolního listu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu ZŠ Hroznětín 

- Infrastruktura základních škol, žadatel Město Hroznětín,  reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007828.  

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 
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Usnesení VK č. 47/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu ZŠ Hroznětín 

- Infrastruktura základních škol, žadatel Město Hroznětín,  reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007828.  

 

Výsledek hlasování:  pro 6   proti 0  zdržel se      0 

 

Projekt: Celková modernizace učeben ZŠ Pernink, žadatel Základní škola a mateřská škola Pernink, 

příspěvková organizace, .reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831. 

 

Do místnosti se vrátil pan Beldík, počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8, na 

jednání o tomto projektu celkem 7. 

 

Proběhlo projednání návrhu kontrolního listu k projektu, zpracovaného na základě bodovacích tabulek. 

U všech kritérií došlo mezi hodnotiteli ke shodě. Následovalo projednání a schválení finálního 

kontrolního listu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Celková 

modernizace učeben ZŠ Pernink, žadatel Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková 

organizace, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 48/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje finální kontrolní list k projektu Celková 

modernizace učeben ZŠ Pernink, žadatel Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková 

organizace, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831. 

 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 

 

Po ukončení hodnocení jednotlivých projektů následovalo sestavení Long listu k výzvě č. 8 

programového rámce IROP. V Longlistu jsou projekty seřazeny podle výše získaných bodů od nejvyšší 

po nejnižší. Následovalo projednání a schválení finálního Longlistu. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Long list k výzvě číslo 8. MAS Krušné hory - 

IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání II.“  

 

K návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Usnesení VK č. 49/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory projednala a schvaluje Long list k výzvě číslo 8. MAS Krušné hory - 

IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání II.“  

 

Výsledek hlasování:  pro 7   proti 0  zdržel se      0 
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Do místnosti se vrátil pan Janský, počet členů přítomných na jednání výběrové komise je celkem 8.  

 

Na závěr manažerka programového rámce IROP ing. Fürbachová informovala o dalším procesu 

schvalování výsledku hodnocení projektu. 

 

Odešla p. Lišková. 

 

6. Věcné hodnocení projektů v rámci 3. Výzvy MAS PRV 
Členové Výběrové komise byli seznámeni s výsledky hodnocení (resp. s hodnotícími posudky 

hodnotitelů). Na základě vyhodnocení projektových žádostí do jednotlivých výzev byl navržen a 

sestaven Long list (předvýběr projektů na základě bodového ohodnocení za preferenční kritéria), jehož 

finální podoba byla předložena k projednání a schválení členům Výběrové komise. Long list je přílohou 

zápisu. Pořadí a předvýběr projektů dle jednotlivých Fichí a bodového hodnocení: 

a) Pořadí projektů Fiche F6 – Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 
 

b) Pořadí projektů Fiche F2 – Investice do zemědělských podniků 

 
Posledním zcela podpořeným žadatelem může být STATEK ODEŘ a.s., ŽoD p. Stanislava Sloupa je tzv. 

hraničním projektem, o jeho případné podpoře a přesunu financí rozhodne Rozhodovací orgán na 

svém jednání.  

 

Před návrhem a hlasováním o Long listu 3 Výzvy MAS PRV pro Fichi F6 – Investice na založení a nebo 

rozvoj nezemědělských činností místnost opustil pan Ing. et Ing. Matějů.  

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhuje a schvaluje na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list 3. Výzvy MAS PRV pro Fichi F6 – Investice na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

Pořadí Místo realizace Požadovaná dotace Body

1. Pernink 315 000,00 Kč 77

2. Šemnice 537 750,00 Kč 77

3. Kyselka 360 000,00 Kč 72

4. Vysoká Pec 450 000,00 Kč 65

5. Sadov 174 650,00 Kč 64

František Štefan 11393203
Zvýšení kapacity zasněžovacího systému v 

lyžařském areálu

Žadatel IČ Název projektu

Jaros lava Dvořáková 44663188 Penzion a  restaurace Dubina - modernizace

Ing. Dušan Michálek 05339731 Stroje pro rozš íření nezemědělské činnosti

Vlastimi l  Pokluda 10344624 Rozvoj nezemědělské činnosti  farmy

STATEK BOR ZEOS spol . s  

r.o.
47714972 Rozš íření podnikatelské činnosti

Pořadí Místo realizace Požadovaná dotace Body

1. Kyselka 450 000,00 Kč 82

2. Sadov 800 000,00 Kč 79

3. Smolné Pece 300 000,00 Kč 75

4. Nejdek 588 000,00 Kč 73

5. Nejdek 1 170 000,00 Kč 73

6. Stráž n. Ohří 1 176 000,00 Kč 72

7. Pernink 1 200 000,00 Kč 72

8. Hroznětín 420 000,00 Kč 69

9. Merkl ín 1 170 000,00 Kč 69

10. Vojkovice 191 664,00 Kč 57

11. Ostrov 1 440 000,00 Kč 50

Petr Hadáček 66361664 Modernizace s trojového parku

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

Stanis lav Sloup 11393815 Traktor do zemědělství

Ing. Miros lav Bašta 13876538 Nákup traktoru

HORSKÝ STATEK 

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

ODEŘSKÝ STATEK a .s . 25200593 Nákup stroje pro rostl innou výrobu

Jaros lav Duchan 16703413
Modernizace vybavení pro rozvoj tradiční 

zemědělské výroby

Lukáš  Zamrzla 03997880 Traktor s  čelním nakladačem

STATEK BOR ZEOS spol . s  

r.o.
47714972 Investce do farmy Bor

Jan Engl iš 65558669 Přepravník skotu + naháněcí ul ička  pro skot

Ing Dušan Michálek 05339731 Pořízení s trojů na  farmu

Žadatel IČ Název projektu
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Usnesení VK č. 51/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje na základě hodnocení předložených projektových žádostí 

Long list s předvýběrem projektů 3. Výzvy MAS PRV pro Fichi F6 – Investice na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností. 

Výsledek hlasování:  pro 6    proti 0  zdržel se      0 

 

Před návrhem a hlasováním o Long listu 3 Výzvy MAS PRV pro Fichi F2 – Investice do zemědělských 

podniků místnost opustil pan Ing. et Ing. Matějů a pan Beldík. Odešel pan Záleský. 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise MAS Krušné hory navrhuje a schvaluje na základě hodnocení předložených 

projektových žádostí Long list 3. Výzvy MAS PRV pro Fichi F2 – Investice do zemědělských podniků a 

bere na vědomí informaci o tzv. hraničním projektu. 

 

K návrhu nebyly žádné připomínky 

 

 

Usnesení VK č. 52/05/2018 ze dne 9. 5. 2018   

Výběrová komise MAS Krušné hory schvaluje na základě hodnocení předložených projektových žádostí 

Long list s předvýběrem projektů 3. Výzvy MAS PRV pro Fichi F2 – Investice do zemědělských podniků 

a bere na vědomí informaci o tzv. hraničním projektu. 

Výsledek hlasování:  pro 4    proti 0  zdržel se      0 

 

7. Diskuze, různé 
Jednání bylo ukončeno v  

 

 

 

 

 

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

Podpis                                         

 

 

 

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

Podpis                                         

  

 

 

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

Podpis                                         
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Přílohy: 

• Prezenční listina 

• Longlist k výzvě číslo 7. MAS Krušné hory - IROP – Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující 

dopravní a technická infrastruktura II. 

• Long list k výzvě číslo 8. MAS Krušné hory - IROP – Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání II.  

• Kontrolní listy k projektům k výzvě číslo 7. MAS Krušné hory - IROP – Dobře udržovaný veřejný 

prostor a fungující dopravní a technická infrastruktura II. (pouze v tištěné podobě) 

• Kontrolní listy k projektům k výzvě číslo 8. MAS Krušné hory - IROP – Kvalitní vzdělávací 

struktura a vzdělávání II. (pouze v tištěné podobě)  

• Etické kodexy (pouze v tištěné podobě) 

• Long listy PRV za Fiche F2 investice do zemědělských podniků a F6 Investice na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 






