Zápis z jednání Výběrové komise - Výzva MAS č. 8 PRV
Termín jednání: 4.8.2021
Místo jednání: Lhenice, kancelář MAS Rozkvět (objekt ÚMě Lhenice)
Přítomni: uvedeni zástupci jednotlivých subjektů – v závorce uveden sektor a zájmová skupina,
které zastupují.
Městys Lhenice – Ing. Marie Kabátová (veřejný sektor, Místní správa a samospráva),
Obec Baráčníků Pištín – Renata Vašková (soukromý sektor, Spolkový život ),
Dana Chalupová (soukromý sektor, Zemědělské podnikání a potravinářství)
Zaměstnanci MAS: Monika Hůrská (zapisovatel), Jana Fakenbergová
Program:
1) Rekapitulace stavu Výzvy MAS č. 8 PRV, stav dodané dokumentace
2) Určení termínu dalšího jednání
Záznam:
Ad 1) Dne 4.8.2021 se dostavily do kanceláře MAS Rozkvět, z.s. pozvané členky výběrové komise
MAS k základnímu proškolení ohledně hodnocení žádostí v rámci Výzvy MAS č. 8 PRV. Pan
Stanislav Šindelář (Obec Sedlec – veřejný sektor, Místní správa a samospráva) a pí. Eva
Neumannová (Eva Neumannová s.r.o. – soukromý sektor, Nezemědělské podnikání) nahlásili
telefonicky střet zájmů s přijatými projekty, proto se jednání neúčastní. Členkám Výběrové
komise pro hodnocení PRV byl předán seznam přijatých projektů (přílohou zápisu). Všechny
členky se vyjádřily k nepodjatosti k jednotlivým fichím a následně podepsaly Čestná prohlášení o
neexistenci střetu zájmů a Etický kodex.
Ve Výzvě MAS č. 8 PRV byly vyhlášeny 2 fiche, ve kterých bylo přijato celkem 16 projektů.
Fiche č. 6 Cestovní ruch (4)
Fiche č. 8 Naše obce (12)
Ve fichi č. 8 byla u dvou projektů ze strany žadatele ukončena administrace.

Ad 2) Na další jednání se členky VK na základě svých časových možností domluvily na 11.8.2021,
od 9,00 hod v Kanceláři MAS Rozkvět,

Lhenice, Výběrová komise pro jednání zvolila

předsedkyni Ing. Marii Kabátovou.
Jednání ukončeno v 10,00 hod. Zápis předán k náhledu členkám VK.
Pokračování v zápisu z jednání Výběrové komise II.
Termín jednání: 11.8.2021 od 9,00 hod
Místo jednání: Lhenice, Kancelář MAS Rozkvět (objekt ÚMě Lhenice)
Přítomni:
Městys Lhenice – Ing. Marie Kabátová (veřejný sektor, Místní správa a samospráva),
Obec Baráčníků Pištín – Renata Vašková (soukromý sektor, Spolkový život ),
Dana Chalupová (soukromý sektor, Zemědělské podnikání a potravinářství)
Monika Hůrská (zapisovatel)
Program: Věcné hodnocení jednotlivých projektů fiche č. 6 a 8
Záznam:
Členky VK se domluvily, že budou hodnotit nejprve projekty z fiche č. 8 Naše obce.
Program: Věcné hodnocení jednotlivých projektů fiche č. 8.
V této fichi bylo přijato celkem 12 projektů. U dvou projektů byla ukončena administrace ze
strany žadatele ve fázi administrativní kontroly.
Při hodnocení proběhla diskuse u projektu 2021-033-008-008-168 Revitalizace dětského hřiště
Mateřské školy Pištín, kde žadatel v rámci výzvy podal 2 žádosti a u jedné následně ukončil
administraci. U preferenčního kritéria č. 2 „Finanční náročnost všech projektů“ se hodnotí výše
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, podaných v rámci jedné výzvy ve fichi č. 8.
Žadatel sice u jedné žádosti ukončil administraci, ale jedná se zde o podané projekty, proto se
členky usnesly, že do bodování zahrnou i ukončený projekt. Podobná situace nastala u
preferenčního kritéria č. 5 „Finanční náročnost projektů v rámci fiche č. 8“, kde se hodnotí výše
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace u podaných projektů do fiche č. 8 ve všech
výzvách. U předchozích výzev se počítá s částkou, která byla v žádosti o dotaci uvedena při

registraci projektu. Proto v rámci této výzvy se budou hodnotit částky z obou podaných projektů
a z předchozí výzvy částka z registrovaných projektů.
Po hodnocení byly projekty seřazeny podle počtu přidělených bodů. Všechny hodnocené
projekty splňují minimální bodovou hranici, a proto žádný z projektů nebude vyloučen. V této
fichi není vytvoření pracovního místa preferenčním kritériem. Proto při shodě bodů se
postupuje podle nižší částky způsobilých výdajů, ze které je stanovena dotace, pokud je i zde
shoda, potom podle počtu obyvatel ke dni 1.1.2020 v obci, kde je místo realizace. Do zápisu u
projektů uvedeno poslední trojčíslí z čísla projektů 2021-033-008-008-xxx:
1 projekt (171) získal 208 bodů. V hladině 188 bodů jsou 3 projekty řazeny následovně – 2)164
(309 760 Kč), 3) 166 (372 000 Kč), 4) 159 (405 350 Kč).
V hladině 187 bodů jsou také 3 projekty, které jsou řazeny, 5) 175 (302 500 Kč), 6) 167
(405 850 Kč), 7) 157 (494 890 Kč).
168 bodů - 8) 168 (495 707 Kč), 9) 170 (496 100 Kč). A jeden projekt(172) v hladině 132 bodů.
V této fichi bylo ve výzvě alokováno celkem 7 000 000 Kč. Požadavek je 4 554 845 Kč. Alokace se
tedy nevyčerpala. Výběrová komise vytvořila seznam vybraných/nevybraných projektů jako
podklad pro jednání Správní rady.
Ve fichi č. 6 byly přijaty 4 projekty, u žádného z projektů nebyla ukončena administrace žádosti o
dotaci. Projektům byly přiděleny body. Projekt 2021-033-008-006-163 požaduje body za
preferenční kritérium č. 7 Registrace značení služeb v cestovním ruchu žadatele a doložil
certifikáty potvrzující klasifikační znak ubytovacího zařízení, bohužel se nejedná o certifikaci
ČSKS, Regionální značky ani Lokální certifikace, proto body v tomto preferenčním kritériu
uděleny nebudou. Všechny čtyři hodnocené projekty splňují minimální bodovou hranici, a proto
žádný z projektů nebude vyloučen. V této fichi ani u jednoho projektu nebyly požadovány body
za vytvoření pracovního míst. Proto při shodě bodů se postupuje podle nižší částky způsobilých
výdajů, ze které je stanovena dotace, pokud je i zde shoda, potom podle počtu obyvatel ke dni
1.1.2020 v obci, kde je místo realizace. Do zápisu u projektů uvedeno poslední trojčíslí z čísla
projektů 2021-033-008-006-xxx:
Projekty jsou seřazeny následovně 1)147 bodů jeden projekt (169), 2) 135 bodů také jeden
projekt (163) v hladině 129 bodů jsou 2 projekty -3) 161 (499 000 Kč) 4) 160 (500 000 Kč)

Alokace na toto opatření ve výzvě byla 1 000 000 Kč, požadovaná dotace 602 550 Kč. Byl
vytvořen Seznam vybraných projektů pro jednání Správní rady.
Předsedkyně VK pověřuje pí.Hůrskou k předání Seznamu projektů 8. výzvy PRV Správní radě
k jednání. Od členek Výběrové komise byly převzaty zpět flash disky s projekty.
Jednání ukončeno v 14,30 hod. Zápis předán k náhledu a podpisu členkám VK.

