Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3 / 2021
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 17. srpna 2021
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

L. Matějovicová, R. Nachtmann, J. Veverka
M. Filipíková, L. Haidová, T. Harant
Omluveni:
P. Červenka, P. Havlík
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájil T. Harant
v 9,00 hod. a uvedl, že povede jednání společně s předsedkyní VKMP L. Matějovicovou. Dále konstatoval,
že VKMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VKMP je
dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů VKMP, a veřejný sektor ani
žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv k tomu, aby mohla být přijímána
pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitého uvedení partnerů Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob.
Všechny podklady k jednání byly členům VKMP zaslány v předstihu na jejich e-mailové adresy.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 17. srpna 2021
Řídící jednání předložil návrh programu jednání VKMP dne 17. srpna 2021:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 17. srpna 2021
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V004 s názvem „Žádosti o podporu
v rámci operace 19.2.1 – IV.“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
6. Diskuze, různé
7. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP13/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 17. srpna 2021.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhován J. Veverka. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá T. Harant.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním
návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP14A/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Jakuba Veverku ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. srpna 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP14B/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje
Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 17. srpna 2021.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Tomáš Harant.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
T. Harant zrekapituloval všechna usnesení z jednání dne 22. února 2021 a konstatoval, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení z jednání VKMP na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen,
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ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP15/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD o kontrole plnění usnesení Výběrové komise
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. února 2021.
Ad 5)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V004 s názvem
„Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“
Dle předběžného šetření o střetu zájmů, které bylo provedeno e-mailem, bylo zjištěno, že nikdo z přítomných
členů VKMP není ve střetu zájmů k projednávaným projektům.
a)

Školení pro hodnotitele a Etický kodex

T. Harant seznámil členy VKMP se souhrnnou dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou „Žádosti
o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny v prezentaci (příloha č. 2
tohoto zápisu). Dokumentace k ukončené výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 3 tohoto zápisu);
• Podrobný popis Fichí (příloha č. 4 tohoto zápisu);
• Interní postupy pro programový rámec PRV (příloha č. 5 tohoto zápisu);
• Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání (příloha č. 6 tohoto zápisu);
• Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (příloha č. 7 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – IV.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektů – Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání a Etický kodex osoby podílející se
na hodnocení projektů – Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, obsahující
postup v případě střetu zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b)

Předvýběr projektů doporučených k podpoře

Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena 15. března 2021, příjem žádostí byl ukončen
6. června 2021. Webináře pro žadatele se uskutečnily dne 27. října 2020 a dne 11. března 2021. V rámci této
výzvy bylo podáno 11 žádostí o podporu. Základní informace o žádostech jsou tyto:
Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
•

Jitka Slámová, IČ: 04456513, projekt s názvem „Žací stroj“, reg. č. 2021-153-004-001-025 (žádost

•

VAIGL A SYN spol. s r.o., IČ: 62245163, projekt s názvem „Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn

o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové
výdaje, ze kterých je stanovena dotace 50 %, činí 350.000,00 Kč. Cílem projektu je nákup nové sekačky
s větším záběrem, která zvýší efektivitu práce; díky menším přejezdům půdy nebude tolik utužovat zem,
která následně bude lépe vsakovat vodu. Dojde ke zvýšení efektivity práce, úspoře PHM, olejů a snížení
emisí. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 8 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha
č. 9 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 10 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 85 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 11 tohoto zápisu).
spol. s r.o.“, reg. č. 2021-153-004-001-028 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena poskytnuta
dotace 50 %, činí 1.000.000,00 Kč. Cílem projektu je pořízení teleskopického nakladače, který bude sloužit
pro manipulaci s hnojem. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 12 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 13 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 14 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Při hodnocení se členové VKMP shodli,
že u kritéria VH_08 – Živočišná výroba nebyla doložena příloha „Výpis z evidence stájového registru“ kterou
měl dle způsobu hodnocení daného kritéria žadatel doložit zaměření na živočišnou výrobu. Proto u tohoto
kritéria bylo uděleno 0 bodů. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65 bodů.
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Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 50 bodů a nesplnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha
č. 15 tohoto zápisu).
•

Michal Sklenka, IČ: 42138892, projekt s názvem „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“,

•

Nikol Dufková, IČ: 09846689, projekt s názvem „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“, reg. č. 2021-153-

reg. č. 2021-153-004-001-029 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 50 %, činí 197.230,00 Kč.
V rámci projektu dojde k zakoupení kruhových krmišť na pastvinu a přepravníku pro přesun objemných
krmiv. Výsledkem bude úspora času a nákladů při zakrmování a lepší využití krmiva. Projekt splnil
podmínky administrativní kontroly (příloha č. 16 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 17 tohoto
zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 18 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 90 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 19 tohoto zápisu).
004-001-031 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou
tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 60 %, činí 441.650,00 Kč. Žadatel se
zabývá chovem koní a provozuje vnitřní i vnější jízdárnu. Veškeré práce v jízdárně jsou prováděny
manuálně a pomocí ručního nářadí. Práce je tak neefektivní, namáhavá a poměrně nekvalitní. V rámci
projektu dojde k nákupu kolového traktoru a neseného srovnávače pískových jízdáren. Dojde tak
k zefektivnění práce na farmě po stránce časové, ekonomické i procesně provozní. Pořízením obou zařízení
vznikne funkční celek. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 20 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 21 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 22 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Při hodnocení se členové VKMP shodli,
že u kritéria VH_05 – Podpora drobných zemědělců nebyla doložena příloha „Výpis z LPIS“, kterou měl dle
způsobu hodnocení daného kritéria žadatel doložit velikost obhospodařované plochy. Proto u tohoto kritéria
bylo uděleno 0 bodů. U kritéria VH_09 – Řádné obhospodařování také nebyla doložena příloha „Výpis z LPIS,
proto u tohoto kritéria bylo také uděleno 0 bodů. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení
minimálně 65 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 68 bodů a splnil tak podmínky věcného
hodnocení (příloha č. 23 tohoto zápisu).
•

David Kratochvíl, IČ: 68281161, projekt s názvem „Nákup strojního vybavení 2021“, reg. č. 2021-153-

•

Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219, projekt s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“,

004-001-032 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou
tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 50 %, činí 498.000,00 Kč. Předmětem
projektu je nákup neseného zemědělského stroje pro rostlinnou výrobu – rozmetadlo průmyslových hnojiv,
které přispěje k modernizace zemědělské výroby a přesnému hnojení využitím navigačního systému.
Žadatel v současné době vlastní traktor, se kterým bude rozmetadlo průmyslových hnojiv používáno
a vznikne tak samostatný funkční celek. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 24
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 25 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 26 tohoto
zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 70 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 27 tohoto zápisu).
reg. č. 2021-153-004-001-033 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 50 %, činí 500.000,00 Kč.
Předmětem projektu je pořízení rozmetadla průmyslových hnojiv, které svou kapacitou a výkonností bude
odpovídat agrotechnickým požadavkům a bude navazovat na další používanou techniku, vznikne tak
funkční celek. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 28 tohoto zápisu), kontroly příloh
(příloha č. 29 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 30 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
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údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 65 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 31 tohoto zápisu).
Fiche č. 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
•

Město Meziboří, IČ: 00266086, projekt s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“, reg. č. 2021-153-

•

Obec Bělušice, IČ: 00265829, projekt s názvem „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“, reg. č. 2021-153-

•

Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu, IČ: 63124998, projekt s názvem „Obnova fasády kostela sv. Jiljí

•

Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu, IČ: 63124998, projekt s názvem „Obnova střechy a krovu kostela

004-006-026 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou
tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 80 %, činí 4.004.353,00 Kč. Projekt řeší
rekonstrukci stravovacího zařízení ve stávající mateřské škole v Mírové ulici v Meziboří, která je součástí
školského zařízení Základní a Mateřská škola Meziboří, p.o. Cílem projektu je rekonstrukce – úprava
a modernizace již dožilé, a ne zcela funkční kuchyně se zázemím při splnění hygienických předpisů a při
respektování stávajících prostorových možností. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha
č. 32 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 33 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 34
tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 45
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 65 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 35 tohoto zápisu).
004-006-027 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou
tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 80 %, činí 741.730,00 Kč. Předmětem
projektu je rekonstrukce obecního domu v osadě Bedřichův Světec a vybavení obcí mobiliářem. Dojde
ke zlepšení vzhledu a vybavenosti obce, vytvoření zázemí pro možné setkávání a odpočinek občanů, a také
možnost odpočinku pro turisty. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 36 tohoto
zápisu), kontroly příloh (příloha č. 37 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 38 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Při hodnocení se členové VKMP shodli,
že u kritéria VH_03 přidělí místo 20 bodů, které si žadatel nárokoval, pouze 10 bodů, protože více než 50 %
rozpočtu projektu řeší vybavení obce – mobiliář než rekonstrukci. Pro doporučení projektu k podpoře je
potřeba dosažení minimálně 45 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 80 bodů a splnil tak
podmínky věcného hodnocení (příloha č. 39 tohoto zápisu).
v Bečově“, reg. č. 2021-153-004-006-030 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena dotace 80 %,
činí 1.282.380,00 Kč. Předmětem projektu jsou stavební práce na památkově chráněném objektu kostela
sv. Jiljí v Bečově. Jedná se o obnovu fasády kostela a sanaci statických vad sakristií (pouze vnější část
objektu) spojených také s řešením odvedení dešťových vod od kostela. Kostel je nejvýznamnější místní
kulturní památkou a výraznou krajinnou dominantou a jeho obnova přispěje ke zlepšení podmínek života
na venkově. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 40 tohoto zápisu), kontroly příloh
(příloha č. 41 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 42 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 45
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 80 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 43 tohoto zápisu).
sv. Jakuba v Bedřichově Světci“, reg. č. 2021-153-004-006-034 (žádost o podporu vč. příloh byla členům
VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je stanovena
dotace 80 %, činí 1.585.411,00 Kč. Předmětem projektu jsou stavební práce na památkově chráněném
objektu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci. Jedná se o obnovu krovu a realizaci nové střešní krytiny
kostela a zároveň realizaci opatření k odvedení srážkových vod od kostela. Kostel je nejvýznamnější místní
kulturní památkou a nejstarší kulturní památkou na okrese Most vůbec. Projekt splnil podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 44 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 45 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 46 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
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žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 45
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 85 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 47 tohoto zápisu).
•

EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209, projekt s názvem „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark

o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“, reg. č. 2021-153-004-006-036 (žádost o podporu vč. příloh
byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, ze kterých je
stanovena dotace 80 %, činí 990.190,00 Kč. V rámci projektu dojde k rekonstrukci prostoru, který
na základě dlouhodobého nájmu využívá EQUIPARK o.p.s. V objektu č.p. 1 jsou klubové prostory, které
slouží ke spolkové činnosti – setkávají se zde děti, jejich rodiče a též senioři, kteří tyto prostory využívají
jako klubovnu. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících příček, obkladů a omítek. V prostoru
přístupové chodby bude odstraněn dřevěný podhled a nahrazen protipožárním sádrokartonovým
se zateplením. Provedeny budou také opravy stávajících stěn, nové vyzdění příček dle nového dispozičního
rozmístění, bude provedena modernizace sociálního zázemí a rekonstrukce klubových prostor včetně
koutku pro přípravu občerstvení. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 48 tohoto
zápisu), kontroly příloh (příloha č. 49 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 50 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolní listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 45
bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 55 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 51 tohoto zápisu).
Předsedkyně VKMP předala slovo manažerovi pro SCLLD, který navrhl výsledky věcného hodnocení schválit.
Jiný návrh nebylo předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16A/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Jitky Slámové, IČ: 04456513 s názvem „Žací stroj“ (reg. č. 2021-153004-001-025) získal ve věcném hodnocení 85 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16B/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Města Meziboří, IČ: 00266086 s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ
Mírová“ (reg. č. 2021-153-004-006-026) získal ve věcném hodnocení 65 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16C/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Obce Bělušice, IČ: 00265829 s názvem „Zlepšení vzhledu a vybavenosti
obce“ (reg. č. 2021-153-004-006-027) získal ve věcném hodnocení 80 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16D/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt společnosti VAIGL A SYN spol. s r.o., IČ: 62245163 s názvem „Rozvoj
zemědělského podnikání – Vaigl a syn spol. s r.o.“ (reg. č. 2021-153-004-001-028) získal
ve věcném hodnocení 50 bodů a nesplnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16E/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Zvýšení efektivnosti
při zakrmování masného skotu“ (reg. č. 2021-153-004-001-029) získal ve věcném hodnocení
90 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16F/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998 s názvem
„Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“ (reg. č. 2021-153-004-006-030) získal ve věcném
hodnocení 80 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16G/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Nikol Dufkové, IČ: 09846689 s názvem „Modernizace farmy SELSKÝ
DVŮR“ (reg. č. 2021-153-004-001-031) získal ve věcném hodnocení 68 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16H/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Davida Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nákup strojního vybavení
2021“ (reg. č. 2021-153-004-001-032) získal ve věcném hodnocení 70 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16I/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt společnosti Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219 s názvem
„Dovybavení provozu Vysoké Březno II“ (reg. č. 2021-153-004-001-033) získal ve věcném
hodnocení 65 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16J/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Římskokatolické farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998 s názvem
„Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci“ (reg. č. 2021-153-004-006034) získal ve věcném hodnocení 85 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP16K/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt společnosti EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209 s názvem „Vnitřní úpravy soc.
zázemí pro zájm. činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“ (reg. č. 2021153-004-006-36) získal ve věcném hodnocení 55 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy byly podáno 11 žádostí o podporu, které splnily podmínky z administrativní kontroly, kontroly příloh
žádosti o dotaci a kontroly přijatelnosti. Celkem 10 projektů splnilo podmínky věcného hodnocení a navrhuje
se doporučit je ke schválení podpory jejich realizace. Projekt společnosti VAGIL A SYN spol. s r.o. s názvem
„Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn spol. s r.o.“ nesplnil podmínky věcného hodnocení a nemůže
být doporučen k podpoře. Byl vypracován zápis z jednání VKMP obsahující seznam projektů, seřazených podle
bodového hodnocení (příloha č. 52 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento seznam bude sloužit
jako podklad pro závěrečný výběr projektu ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17A/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Michala Sklenky,
IČ: 42138892 s názvem „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného skotu“ (reg. č. 2021153-004-001-029) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17B/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Jitky Slámové,
IČ: 04456513 s názvem „Žací stroj“ (reg. č. 2021-153-004-001-025) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17C/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Římskokatolické
farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998 s názvem „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“ (reg. č. 2021-153-004-006-034) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17D/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Obce Bělušice,
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IČ: 0265829 s názvem „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“ (reg. č. 2021-153-004-006-027)
schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17E/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Římskokatolické
farnosti Vtelno u Mostu, IČ: 63124998 s názvem „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
(reg. č. 2021-153-004-006-030) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17F/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Davida
Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nákup strojního vybavení 2021“ (reg. č. 2021-153-004001-032) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17G/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Nikol Dufkové,
IČ: 09846689 s názvem „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“ (reg. č. 2021-153-004-001-031)
schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17H/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Města Meziboří,
IČ: 0266086 s názvem „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“ (reg. č. 2021-153-004-006-026)
schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17I/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219 s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
(reg. č. 2021-153-004-001-033) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17J/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
EQUIPARK o.p.s., IČ: 27268209 s názvem „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost Equipark
o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“ (reg. č. 2021-153-004-006-036) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP17K/2021: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
nedoporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
VAIGL A SYN spol. s r.o., IČ: 62245163 s názvem „Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn
spol. s r.o.“ (reg. č. 2021-153-004-001-028) schválit k realizaci.
Ad 6) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 7) Závěr jednání
T. Harant poděkoval všem za účast a jednání ukončil ve 13:00 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: J. Veverka

…………………………………..

T. Harant

…………………………………..
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Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rozvoj zemědělského podnikání – Vaigl a syn
spol. s r.o.“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování
masného skotu“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného
skotu“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování
masného skotu“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zvýšení efektivnosti při zakrmování masného
skotu“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Modernizace farmy SELSKÝ DVŮR“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup strojního vybavení 2021“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno II“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Rekonstrukce kuchyně MŠ Mírová“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obce“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv.
Jakuba v Bedřichově Světci“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Obnova střechy a krovu kostela sv. Jakuba
v Bedřichově Světci“
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Příloha č. 48
Příloha č. 49
Příloha č. 50
Příloha č. 51
Příloha č. 52

Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm.
činnost Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost
Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost
Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Vnitřní úpravy soc. zázemí pro zájm. činnost
Equipark o.p.s. v obj. č. 1 na pozemku 55/1 Svinčice“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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