
 

1 

 

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor 

3.5.2018 

1. Výzva Programu rozvoje venkova MAS Podhůří Železných hor 

Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000154/V001 

Místo konání: kancelář MAS Podhůří Železných hor, o.ps., Sladovnická 198, 

Chotěboř 
 

Přítomní hodnotitelé: Ing. Zdeněk Janovský – Město Chotěboř, Ing. Martin Jindra – Benediktus, z.s., 

PhDr. Jiří Kirchner Ph.D. – Tekis, s.r.o., Jindřich Šíp, Ing. Alice Fidlerová – TJ Sokol Maleč 

Další přítomní: Mgr. Jaromíra Valehrachová Ph.D. – ředitelka MAS, Jana Baladová – administrativní 

pracovník MAS 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel: Ing. Zdeněk Janovský 

 

Místopředseda výběrové komise přivítal přítomné a v 15:10 hodin zahájil jednání. Jako zapisovatelka 

zápisu byla navržena paní Jana Baladová, za ověřovatele zápisu pan Ing. Zdeněk Janovský.  

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise navrhuje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu Ing. 

Zdeňka Janovského 

Pro:  5  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pan Šíp konstatoval, že se nachází ve střetu zájmu z důvodu podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje 

venkova, proto se zasedání nebude účastnit. Pan Janovský navrhl, aby komisi vedl pan Jiří Kirchner, který 

ručí i za správnost zápisu.  
 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise navrhuje pověřit vedením jednání výběrové komise pana Jiřího Kirchnera 

Pro:  4  Proti:  0  Zdržel se:  1 

Usnesení bylo přijato. 

Pan Jindřich Šíp poté v 15:20 hodin opustil jednání. 
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Pan Jiří Kirchner v úvodu jednání konstatoval, že i když pan Jindřich Šíp jednání opustil, jsou podle 

prezenční listiny přítomni čtyři členové komise, to je nadpoloviční většina a komise je usnášeníschopná. 

Také je dodržen poměr zájmových skupin – viz prezenční listina. Poté předal slovo paní Valehrachové, ta 

přítomné seznámila se všemi dokumenty souvisejícími s hodnocením projektů: 

• Etický kodex 

• Hodnotící listy  

• Jednací řád výběrové komise 

• Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova 

• Hodnotící kritéria u jednotlivých Fichí 

• Při hodnocení se výběrová komise řídí primárně Interními postupy PRV, které jsou pro PRV 

specifické. 

 

Přítomní členové podepsali Etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Paní Valehrachová 

proškolila přítomné členy výběrové komise. Prošla s nimi dokumenty, které se týkají výběru projektů a 

jejich bodování. 

 

Pan Kirchner dále konstatoval, že: 

Do 1. Výzvy MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. bylo přijato 13 žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 

Do Fiche č. 2 – Pořízení moderní lesnické techniky a technologií byly podány 2 žádosti o dotaci 

Do Fiche č. 8 – Investice do nezemědělských činností bylo podáno 5 žádostí o dotaci 

Do Fiche č. 9 – Investice do zemědělských podniků bylo podáno 6 žádostí o dotaci 

Do Fiche č. 1. Lesnická infrastruktura, Fiche č. 4. Pozemkové úpravy, Fiche č. 6 Zemědělská infrastruktura, 

Fiche č. 12 Sdílení zařízení a zdrojů nebyla přijata žádná žádost o dotaci  
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Seznam přijatých projektů:  

 

Fiche Žadatel IČO Místo realizace  Název projektu Výše 

dotace 

2 

Obecní lesy a zeleň – 

Libice n. D., s.r.o. 

 

27471799 Libice n. D. 

Pořízení 

školkovacího stroje 291 000,- 

2 ZD Maleč 15058751 Hranice u Malče Pořízení vybavení 350 000,- 

      

8 Jaroslava Kellerová 76035620 

Nová Ves u 

Chotěboře 

Jaroslava 

Kellerová – 

pekařství 223 200,- 

8 Kateřina Vilímová 04897757 Hranice u Malče 

Rozvoj firmy 

v oblasti 

zahradních a 

krajinářských 

činností 271 488,60 

8 Jaroslav Novotný 73604313 Libice n. D. 

Truhlářství 

Novotný 271 161,- 

8 Kamil Bronec 71172840 Střížov u Chotěboře 

Kamil Bronec – 

nezemědělská 

činnost 348 300,- 

8 Jindřich Šíp 13209132 Chotěboř 

Přístavba výrobny 

krmných směsí – 

Apetit 1 035 000,- 

      

9 ZD Nová Ves – Víska 15058522 

Nová Ves u 

Chotěboře Krmný vůz 500 000,- 

9 ZD Maleč 15058751 Rušinov 

Modernizace 

strojového 

vybavení 247 500,- 

9 Václav Mrtka 49979540 

Počátky u 

Chotěboře 

Mobilní plachtová 

hala Počátky 233 791,20 

9 Lukáš Slanař 69846316 Sloupno 

Lis na kulaté 

balíky Sloupno 262 570,- 

9 Libor Pešek 75099497 Rankov u Chotěboře 

Shrnovač píce 

Rankov 210 000,- 

9 Lenka Broncová 72021853 Střížov u Chotěboře 

Zemědělská 

technika 143 700,- 

 

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. 
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Představené projekty ve Fichi č. 2 – Pořízení moderní lesnické techniky a technologie 

 

1. Obecní lesy a zeleň – Libice nad Doubravou, s.r.o. – Pořízení školkovacího stroje 

 

Společnost se zabývá školkařskou činností, vlastní produkcí školkařských výpěstků v lesních školkách, 

podniká v oblasti lesnictví. V rámci projektu si žadatel chce pořídit školkovací stroj, který je určený pro 

školkování prostokořených sazenic na záhonech ve školkách. S pořízením nového stroje dojde ke snížení 

časové náročnosti, zároveň je stroj šetrný k životnímu prostředí. Společnost je zapsána v evidenci ERMA 

od roku 2005. 

 

Počet dosažených bodů: 30  

Počet minimálních bodů: 30 

 

2. Zemědělské družstvo Maleč – Pořízení vybavení 

 

Toto družstvo se kromě zemědělské činnosti zabývá též dřevozpracující výrobou. Je vlastníkem pily 

v Hranicích. Zde plánuje rozšíření výroby o zpracování dřeva k palivovým účelům. Z tohoto důvodu si 

žadatel podal žádost o dotaci na technologii na výrobu štípaného dříví. Pořízením dojde ke zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku a stabilizaci v tržním prostředí. 

 

Počet dosažených bodů: 40  

Počet minimálních bodů: 30 

 

V průběhu hodnocení se komise u jednotlivých projektů shodla na hodnocení a přidělení bodů.  
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Představené projekty ve Fichi č. 8 – investice do nezemědělských činností 

 

1. Jaroslava Kellerová – Jaroslava Kellerová – pekařství 

Jaroslava Kellerová vyrábí a prodává vlastní sortiment pečiva a chleba v Nové Vsi u Chotěboře. Malá 

výrobna s malou pecí už v současné době nestačí požadavkům zákazníků, proto se rozhodla o rozšíření 

výrobny pekárny v novém prostoru, současně dojde i k rozšíření pekařského sortimentu. K rozšíření této 

činnosti a k navýšení sortimentu pekařských výrobků je nutné pořízení nové výkonnější elektrické pece. 

 

Počet dosažených bodů: 40  

Počet minimálních bodů: 35 

 

2. Kateřina Vilímová – Rozvoj firmy v oblasti zahradních a krajinářských činností 

V současné době žadatelka nedisponuje žádným software k navrhování zahradnických úprav, navrhování 

je prováděno ručně. Stroje a zařízení pro realizaci zahrad si půjčuje. Pořízením softwarového vybavení a 

strojů pro realizaci zahrad a krajinářských činností dojde k lepšímu uplatnění na pracovním trhu. 

 

Počet dosažených bodů: 40  

Počet minimálních bodů: 35 

 

3. Jaroslav Novotný – Truhlářství Novotný 

Žadatel se zbývá truhlářskou činností, hlavně výrobou nábytku do domácností a výrobou kancelářského 

nábytku. Žadatel si chce pořídit hydraulickou kmenovou pásovou pilu, tím dojde k úspoře nákladů 

výroby. 

 

Počet dosažených bodů: 40  

Počet minimálních bodů: 35 
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4. Jindřich Šíp – Přístavba výrobny krmných směsí – Apetit 

Žadatel vlastní společnost zabývající se výrobou krmiv pro chovatele drobných zvířat, hlavně pro zakrslé 

králíky, hlodavce a venkovní ptactvo. Krmivo dodává jak pro drobné chovatele, tak pro chovatelské 

stanice. Konečný produkt vzniká mísením různých vstupních zemědělských produktů. Přístavbou 

skladových prostor dojde k rozdělení prostoru na expediční sklad hotových výrobků a na sklad vstupních 

surovin pro výrobu. Žadatel vytvoří 0,2 pracovního místa.  

 

Počet dosažených bodů: 35  

Počet minimálních bodů: 35 

 

5. Kamil Bronec – Nezemědělská činnost 

Žadatel podniká v zemědělství. V současné době si chce založit novou provozovnu s předmětem 

podnikání související s úpravou krajiny. Žadatel se bude zabývat terénními úpravami pozemků a údržbou 

travnatých ploch. K provozování této činnosti si chce žadatel zakoupit přepravník sypkých materiálů, 

přívěs za traktor, zahradní traktůrek k údržbě zeleně a velkoobjemovou lopatu k nakladači. 

 

Počet dosažených bodů: 40  

Počet minimálních bodů: 35 

 

V průběhu hodnocení se komise u jednotlivých projektů shodla na hodnocení a přidělení bodů.  
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Představené projekty ve Fichi č. 9 – investice do zemědělských podniků 

 

1. Zemědělské družstvo Nová Ves – Víska – Krmný vůz 

Družstvo se zabývá jak živočišnou výrobou, tak i rostlinou výrobou. Hlavně je chovatelem dojnic 

českého strakatého skotu. Pro zefektivnění výroby si žadatel chce zakoupit nový krmný vůz pro skot. 

 

Počet dosažených bodů: 60  

Počet minimálních bodů: 50 

 

2. Václav Mrtka – Mobilní plachtová hala Počátky 

Jedná se o malého zemědělce, který se zabývá chovem masného skotu. V současné době si pronajímá 

prostory pro uskladnění krmiv pro skot. Tím mu vznikají náklady za pronájem i dopravu. Žadatel plánuje 

pořízení nového zařízení – plachtové haly, která mu zajistí finanční i časovou úsporu. 

 

Počet dosažených bodů: 70  

Počet minimálních bodů: 50 

 

3. Lukáš Slanař – Lis na kulaté balíky Sloupno 

Žadatelem je malý zemědělec zabývající se rostlinou výrobou. Obhospodařuje louky, kde suší seno. Pro 

zefektivnění podnikání si chce pořídit lis na lisování sena. V současné době si k této činnosti najímá firmy 

provozující tyto služby v zemědělství.  

 

Počet dosažených bodů: 70  

Počet minimálních bodů: 50 

 

4. Libor Pešek – Shrnovač píce Rankov 

Žadatelem je malý zemědělec, který provozuje jak živočišnou, tak rostlinou výrobu. Na farmě chová 

dojnice. Pořízením rotorového shrnovače píce dojde k zefektivnění práce při přípravě krmiva pro dojnice. 

 

Počet dosažených bodů: 70  

Počet minimálních bodů: 50 
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5. Zemědělské družstvo Maleč – Modernizace strojového vybavení 

Žadatelem je zemědělské družstvo, které se zabývá chovem skotu, prasat a pěstováním tržních plodin. 

Z důvodu navýšení zemědělských ploch si chce žadatel pro svoji činnost zakoupit nové rozmetadlo a 

aplikátor. 

 

Počet dosažených bodů: 70  

Počet minimálních bodů: 50 

 

6. Lenka Broncová – Zemědělská technika 

Žadatelka hospodaří jako ekologický zemědělec, zabývá se chovem skotu a ovcí a rostlinou výrobou pro 

potřebu hospodářských zvířat. Žadatelka zamýšlí pořízení Cambridge válce pro rostlinou výrobu. 

 

Počet dosažených bodů: 70  

Počet minimálních bodů: 50 

 

V průběhu hodnocení se komise u jednotlivých projektů shodla na hodnocení a přidělení bodů.  

Na základě bodového hodnocení výběrová komise stanovila pořadí projektů pro každou Fichi zvlášť. U 

projektů se shodným počtem bodů bylo jako kritérium použité kritérium Interních postupů č. 1 stanovující 

jako rozhodující parametr nižší celkovou výší požadované dotace (Interní postupy pro podání, hodnocení 

a výběr projektů MAS Podhůří Železných hor kap. 9. Věcné hodnocení a výběr projektů). 
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Projekty jsou v tabulce seřazeny od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocené.  

Fiche 2 – Investice do lesnických technologií a techniky 

Žadatel Název projektu 

Dotace v 

Kč 

Dosažené 

body 

ZD Maleč Pořízení vybavení 350 000,- 40 

Obecní lesy a zeleň 

Libice n. D. Pořízení školkovacího stroje 291 000,- 30 

 

Fiche 8 – Investice do nezemědělských činností 

Žadatel Název projektu Dotace v Kč 

Dosažené 

body 

Jaroslava Kellerová Jaroslava Kellerová – pekařství 223 200,- 40 

Jaroslav Novotný Truhlářství Novotný 271 161,- 40 

Kateřina Vilímová 

Rozvoj firmy v oblasti zahradních a 

krajinářských činností 271 488,- 40 

Kamil Bronec Kamil Bronec – nezemědělská činnost 348 300,- 40 

Jindřich Šíp Přístavba výrobny krmných směsí – Apetit 1 035 000,- 35 

 

Fiche 9 – Investice do zemědělských podniků 

žadatel Název projektu Dotace v Kč 

Dosažené 

body 

Lenka Broncová Zemědělská technika 143 700,- 70 

Libor Pešek Shrnovač píce Rankov 210 000,- 70 

Václav Mrtka Pořízení mobilní plachtové haly Počátky 233 791,- 70 

ZD Maleč Modernizace strojového vybavení 247 500,- 70 

Lukáš Slanař Lis na kulaté balíky Sloupno 262 570,- 70 

ZD Nová Ves – 

Víska Krmný vůz 500 000,- 60 

 

 

Návrh usnesení: 

Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a s pořadím projektů, jak je uvedeno 

v tabulkách výše u jednotlivých Fichí. 

Pro:  4  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pan Kirchner dále konstatoval, že: 

Projekty za Fichi 2 – Investice do lesnických technologií a techniky si nárokují na čerpání rozpočtu 

MAS celkem 641 000,- Kč z dotačních prostředků. Ve Fichi 2 bylo ve Výzvě č. 1 alokováno 700 000,-

Kč. 
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Projekty za Fichi 8 – Investice do nezemědělských činností si nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 

2 149 149,- Kč z dotačních prostředků. Ve Fichi 8 bylo alokováno 3 100 000,- Kč. 

 

Projekty za Fichi 9 – Investice do zemědělských podniků si nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 

1 601 561,- Kč z dotačních prostředků. Ve Fichi 9 bylo alokováno 900 000,-Kč.  

 

Fiche č. 1- Lesnická infrastruktura s alokací 550 000,- Kč, Fiche č. 4 – Pozemkové úpravy s alokací 

400 000,- Kč, Fiche č. 6 – Zemědělská infrastruktura s alokací 360 000,- Kč a Fiche č. 12 – Sdílení 

zařízení a zdrojů s alokací 100 470,- Kč nebyly nárokovány k čerpání vůbec 

 

Pan Kirchner poděkoval přítomných členů výběrové komise a jednání ukončil v 16:15 hodin. 

 

Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina MAS a prezenční listina dle vzoru předepsané tabulky z ŘO 

SZIF. 

 

Zapsala:  ……………………………………….. 

 

Ověřil:  ……………………………………….. 

 

Člen výběrové komise, kterému bylo delegováno vedení jednání: ………………………………………. 


