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Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podhůří Železných hor 

28.7.2020 

 

 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel: Ing. Alice Fiedlerová 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Volba předsedy a místopředsedy výběrové komise  

3. Proškolení členů výběrové komise k hodnocení projektů 

4. Hodnocení projektů podaných do Výzvy č. 5 PRV 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

 

1) Paní ředitelka přivítala přítomné členy výběrové komise a v 16:00 h. zahájila jednání.  

Konstatovala, že výběrová komise je usnášeníschopná, protože se sešla nadpoloviční většina členů.  

 

Přítomní hodnotitelé:  

Ing. Ladislav Dopita      

PhDr. Jiří Kirchner Ph.D./Tekis, s.r.o.   

Bc. Leona Burkoňová     

Ing. Alice Fidlerová/TJ Sokol Maleč    

 

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

pracovník MAS. 

 

Jako zapisovatelka zápisu byla navržena paní Jana Baladová, za ověřovatele zápisu paní Alice Fiedlerová 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Výběrová komise navrhuje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Alici 

Fiedlerovou  

 

Pro:  4  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení bylo přijato. 
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2) Výběrová komise přistoupila k volbě nového předsedy komise. Přítomní členové zvolili předsedu 

pana Jiřího Kirchnera a místopředsedu paní Alici Fiedlerovou. 

 

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje nového předsedu výběrové komise, pana Jiřího Kirchnera a 

místopředsedkyni paní Alici Fiedlerovou. 

 

Hlasování: Pro – 4  Proti - 0  Zdržel se – 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Pan Kirchner opustil jednání před hodnocením projektů, protože se nachází ve střetu zájmu. Vedení jednání 

si převzala paní Alice Fiedlerová. 

 
 

3) 5. Výzva Programu rozvoje venkova MAS Podhůří Železných hor 

Hodnocení žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 

Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000154/V005 

Místo konání: kancelář MAS Podhůří Železných hor, o.p.s., Sladovnická 198, Chotěboř 

 

Paní ředitelka přítomné seznámila se všemi dokumenty souvisejícími s hodnocením projektů. Prošla s nimi 

dokumenty, které se týkají výběru projektů a jejich bodování. 

• 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.  

 

 

4) Do 5. Výzvy MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. bylo přijato 8 žádostí o podporu v rámci operace 

19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 

Do Fiche č. 8 – Investice do nezemědělských činností bylo podáno 6 žádostí o dotaci 

Do Fiche č. 14 – Investice v obcích byly podány 2 žádosti o dotaci 

 

Seznam přijatých projektů:  



 

3 

 

 

Fiche Žadatel Místo realizace  Název projektu Výše 

dotace 

8 
 

M.S.A. spol. s. r. o. Maleč 

Autodílna k opravě 

zemědělské techniky 224 955,- 

8 
 

EKO-TEKIS s.r.o. Svinný 

Od kmene k umění-

technologie pro zavedení 

nové řemeslné živnosti 

firmy EKO-TEKIS s.r.o. 739 350,- 

8 
 

Pavel Čejka 

Libice nad 

Doubravou Pila Čejka 224 550,- 

8 
 

Diana Horáková Chotěboř Vybavení provozovny 145 800,- 

8 
 

Vít Čechovský 

 

Klouzovy u 

Chotěboře 

 

Dílna VITEKO 177 750,- 

8 
 

Ondřej Čapek 

 

Víska u Chotěboře 

 

Mulčovač Víska 76 050,- 

     

14 
 

Obec Bezděkov Bezděkov 

Vybavení knihovny a 

zázemí pro spolkovou 

činnost v Bezděkově 399 760,- 

14 
 

Obec Rušinov Rušinov 

Rekonstrukce garáže 

požární zbrojnice Rušinov 400 000,- 

 

Členové výběrové komise přistoupili k hodnocení projektů a 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 č. 8 – Investice do nezemědělských činností 

 

1. Ondřej Čapek – Mulčovač Víska 

Podnikatel poskytuje technické služby, jedná se o sekání trávy, pořez křovinořezem, práce s traktorem při 

údržbě krajiny. Pořízením příkopového mulčovače dojde k rozšíření nabídky služeb.  

 

Počet dosažených bodů: 50 

Počet minimálních bodů: 30 

 

2. Pavel Čejka –Pila Čejka 

Žadatel se zabývá zámečnickou činností, živnost by chtěl rozšířit o zpracování kulatiny, tak aby si mohl 

připravit prkna, fošny, hranoly. 

 

Počet dosažených bodů: 50 
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Počet minimálních bodů: 30 

 

3. Vít Čechovský – Dílna VITEKO 

Žadatel se zabývá výrobou sofistikovaných výrobků. Realizací projektu dojde k náležitému kvalitnímu 

vybavení dílny, tím bude výroba zkvalitněna a zvýší se produkce. 

 

Počet dosažených bodů: 60 

Počet minimálních bodů: 30 

 

4. M.S.A. spol. s. r. o. – Investice do nezemědělských činností 

Společnost se zabývá obchodní činností – prodává zemědělskou techniku. Tuto činnost chce rozšířit o 

činnost zabývající se opravou zemědělské techniky, kterou by zajišťovala v pořízené pojízdné autodílně.  

 

 Počet dosažených bodů: 30 

Počet minimálních bodů: 30 

 

5. Diana Horáková – Vybavení provozovny 

Žadatelka se zabývá prodejem a výrobou pečiva a zákusků a drobného občerstvení. Nákupem 

profesionálních spotřebičů dojde k modernizaci a zvýšení objemu vyráběného sortimentu. 

 

Počet dosažených bodů: 60 

Počet minimálních bodů: 30 

 

6. EKO-TEKIS s.r.o. – Od kmene k umění 

Žadatel je podnikatelem v oboru zemědělské prvovýroby a pronájmu nemovitostí. Podnikání chce rozšířit 

o dřevovýrobu. Záměrem je zpracovávat dřevo k uměleckým a řemeslným účelům. V rámci projektu si 

chce pořídit technologie na zpracování dřeva. 

 

Počet dosažených bodů: 40 

Počet minimálních bodů: 30 

 

 

Představené projekty ve Fichi č. 14 – Investice v obcích 

 

1. Obec Bezděkov 

Záměrem obec je modernizace interiérového vybavení knihovny a místnosti pro spolkovou činnost 

obyvatel. 

 

Počet dosažených bodů: 50 

Počet minimálních bodů: 40 
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2. Obec Rušinov 

Obec si chce stavebně upravit nevyhovující garáž pro hasičské auto. 

 

Počet dosažených bodů: 50 

Počet minimálních bodů: 40 

 

 

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

Projekty jsou v tabulce seřazeny od nejlépe hodnoceného po nejhůře hodnocené.  

 

 

Fiche 8 – Investice do nezemědělských činností 

Žadatel Název projektu Dotace v Kč 

Dosažené 

body 

Diana Horáková Vybavení provozovny 145 800,- 60 

Vít Čechovský Dílna VITEKO 177 750,- 60 

Ondřej Čapek Mulčovač Víska 76 050,- 50 

Pavel Čejka Pila Čejka 224 550,- 50 

 

EKO-TEKIS s.r.o. 
Od kmene k umění-technologie pro zavedení 

nové řemeslné živnosti firmy EKO-TEKIS s.r.o. 739 350,- 40 

M.S.A. spol. s. r. o. Autodílna k opravě zemědělské techniky 224 955,- 30 

 

Fiche 14 – Investice v obcích 

žadatel Název projektu Dotace v Kč 

Dosažené 

body 

Obec Bezděkov 
Vybavení knihovny a zázemí pro spolkovou 

činnost v Bezděkově 399 760,- 50 

Obec Rušinov Rekonstrukce garáže požární zbrojnice Rušinov 400 000,- 50 

 

 

Návrh usnesení č. 3: 

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

v tabulkách výše u jednotlivých Fichí. 

 

Pro:  3  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

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

1 588 455,- Kč z dotačních prostředků. Ve Fichi 8 bylo alokováno 1 366 361,-Kč.  
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Projekty za Fichi č. 14 – Investice v obcích si nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 799 760,- Kč 

z dotačních prostředků. Ve Fichi 14 bylo alokováno 3 259 709,-Kč.  

 

 

5) Diskuse: Do diskuse neměl nikdo příspěvek 

 

 

6)  Závěr: Paní místopředsedkyně poděkovala přítomným členům výběrové komise a jednání ukončila 

v 17:30 hodin. 

 

 

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

SZIF. 

 

Zapsala:    ……………………………………….. 

   

Ověřil:   ……………………………………….. 

 

Místopředsedkyně ………………………………………. 

 

 


