Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku, z.s.,
ze dne 20.6.2018 ve Spáleném Poříčí
Přítomni:
Marie Bílková, členka MAS SJN a výběrové komise, Soňa Tikalská, členka MAS SJN a výběrové
komise, Iva Přibáňová, členka MAS SJN a výběrové komise, Josef Lank, člen MAS SJN a výběrové komise, Miroslava
Brožová, členka MAS SJN a manažerka PRV
Omluven:
Leoš Kubový, člen MAS SJN a výběrové komise, Tereza Pelcrová, členka MAS SJN a členka výběrové
komise, Kristýna Fantová, členka MAS SJN a členka výběrové komise
1. Představení a schválení programu – představila Miroslava Brožová, schváleno jednomyslně
2. Představení projektů k realizaci podaných v 1. výzvě MAS v rámci operace 19.2.1 PRV – Paní Miroslava
Brožová představila seznamy projektů, které byly zaregistrovány v rámci 1.výzvy PRV a prošly
administrativní kontrolou MAS SJN a hodnocením od Hodnotící komise MAS SJN. Seznam projektů byl
předložen v tabulce, ve které byl uveden počet bodů a pořadí projektu vzhledem k celkovému počtu bodů.
Výběrové komisi byly předloženy hodnotící listy jednotlivých projektů, z kterých je patrno, kolik bodů bylo
přiděleno za které hodnotící kritérium.
3. Součástí jednání bylo šetření ke střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů výběrové komise nebyl ve střetu
zájmů, tzn. neměl s předkladatelem či zpracovatelem projektu blízký rodinný vztah, citovou či
ekonomickou vazbu, nepodílel se na zpracování žádosti, neměl osobní zájem, který by mohl přinést jemu
nebo blízké osobě výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob v její prospěch.
4. Schválení seznamu doporučených projektů v rámci fichí 1, 2 a 3 Výběrovou komisí MAS SJN:
Hlasování o seznamu projektů doporučených k realizaci v rámci fiche č. 1 Podpora rozvoje zemědělského
podnikání v rámci 1.výzvy MAS, operace 19.2.1., 11 podpořených projektů, 1 projekt nebyl podpořený z důvodů
nedodání vyžádané dokumentace od předkladatele projektu v rámci 2.aministrativní kontroly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barbora Kubíčková, IČ: 05844401, Projekt: Investice do zemědělských strojů – začínající zemědělec, Víska
– Čmelíny, 70 bodů, podpořena
Pavel Čížek, IČ: 14707004, Projekt: Vybavení na pastviny, 50 bodů, podpořen
ARBOCOM s.r.o., IČ: 29084245, Projekt: Vybavení pro ŽV, 50 bodů, podpořen
Milan Skala st., IČ: 61142573, Projekt: Nákup zemědělského stroje, 50 bodů, podpořen
Dušan Pojer, IČ: 72237988, Projekt: Modernizace farmy, 50 bodů, podpořen
Václav Mašát, IČ: 70993565, Projekt: Rekonstrukce stodoly na sklad krmiv a steliv, 50 bodů, podpořen
Milan Skala ml., IČ: 05857601, Projekt: Nákup zemědělské techniky, 50 bodů, podpořen
Jan Balík, IČ: 03975801, Projekt: Secí stroj, 40 bodů, podpořen
Daniela Hajšmanová, IČ: 04433394, Projekt: Mechanizace pro rozvoj zemědělské výroby, 40 bodů,
podpořena
Michal Houška, IČ: 72034602, Projekt: Nákup strojů nutných pro ekonomický i ekologický rozvoj farmy, 30
bodů, podpořen
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11. Marie Vavříková, IČ: 73470325, Projekt: Nákup nového kolového traktoru do rostlinné výroby, 30 bodů,
podpořena
12. Nepodpořený projekt – Statek Čmelíny s.r.o., IČ: 06493998, Projekt: Nákup pastevní technologie,
nehodnocen
Pro: 4

Proti: 0

Výběrová komise schvaluje seznam 11 projektů doporučených k financování v rámci fiche č. 1 Podpora rozvoje
zemědělského podnikání v rámci 1. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV a potvrzuje nepodpoření projektu žadatele
Čmelíny s.r.o.
Hlasování o seznamu projektů doporučených k realizaci v rámci fiche č. 2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání
v rámci 1.výzvy MAS, operace 19.2.1., 3 podpořené projekty.
1. Radovan Sochor, IČ: 73470341, Projekt: Wellness, 50 bodů, podpořen
2. Nepal, z.s., IČ: 69981540, Projekt: Kavárna na Zelenohorské poště, 45 bodů, podpořen
3. Jiří Čermák, IČ: 48335398, Projekt: Vybavení pro truhlářskou dílnu a podnikání, 40 bodů, podpořen
Pro: 4

Proti: 0

Výběrová komise schvaluje seznam 3 projektů doporučených k financování v rámci fiche č. 2 Podpora zahájení a
rozvoje podnikání v rámci 1. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Hlasování o seznamu projektů – doručen pouze jediný projektu - doporučených k realizaci v rámci fiche č. 3
Zvýšení rekreačního potenciálu lesů v rámci 1.výzvy MAS, operace 19.2.1.:
1.
Pro: 4

Město Nepomuk, IČ: 00256986, Projekt: Klejnot – procházková trasa v Nepomuckém lese, 40 bodů,
popořen
Proti: 0

Výběrová komise schvaluje 1 projekt doporučený k financování v rámci fiche č. 3 Zvýšení rekreačního potenciálu
lesů v rámci 1. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV
Výběrová komise dále bere na vědomí, že ve Fichi č. 4 – Produkce lokálních potravin a ve Fichi č. 5 – Spolupráce při
lokálním odbytu se nezaregistroval žádný žadatel.
Výběrová komise navrhuje přesunout finanční prostředky z fiche č. 2. do fiche č.1 a uspokojit všechny podané
projekty, které prošly administrativní kontrolou, celkem 15 projektů. Tento návrh bude předložen
Programovému výboru. Předložené projekty splňují minimální počet bodů, jedná se většinou o prvožadatele a
předložené projekty jsou v souladu s cíli SCLLD.
Hlasování o návrhu přesunu finančních prostředků z fiche č. 2 ve výši 1.294.844 Kč do fiche č. 1:
Pro: 4

Proti: 0

Výběrová komise schvaluje navrhnout přesun finančních prostředků ve výši 1.294.844 Kč z fiche č. 2 do fiche č. 1
v rámci 1. výzvy MAS, operace 19.2.1 PRV Programovému výboru MAS SJN.

Zapsala: Mgr. Miroslava Brožová, manažerka PRV kanceláře MAS, dne 20.6.2018
Ověřil: Josef Lank, předseda výběrové komise
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