
 

 

 

 
ZÁPIS Z 16. VÝBĚROVÉ KOMISE 
Doplnění hodnocení projektů 

3. Výzva PRV  
F1 – Zemědělská produkce,  

F2 – Investice do nezemědělských činností, 
F3 – Investice do nezemědělských podniků, 

F4 – Rekreace v lesích 
 

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 
 

ze dne 12. prosince 2018  
v Jeseníku (zasedací místnost SBD) 

 

 

Přítomní: 7 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení projektů 

 
Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Hana Hošková přivítala přítomné 

členy Výběrové komise a předala slovo Ing. Petrovi Mudrovi, předsedovi Výběrové komise, který 

vedl celé hodnocení. Ing. Petr Mudra přivítal přítomné členy Výběrové komise, manažery MAS. 

Ing. Petr Mudra konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 3 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 3 hlasy,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 2 hlasy,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 2 hlasy,  



 

 

 

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 28,57% Veřejný  

 

3 42,86% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

3 42,86% Soukromý 2 28,57% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

0 0 Neziskový 2 28,57% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

2 28,57% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 7 100%  7 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatelku hodnocení Výběrové komise byla jednohlasně zvolena Ing. Gabriela Joklíková, 

manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Mgr. 

Vendula Poláchová, ředitelka MAS a Ing. Petr Mudra, předseda Výběrové komise pověřený 

vedením jednání. 

Usnesení 16/1: Výběrová komise volí Ing. Gabrielu Joklíkovou do funkce zapisovatelky, Mgr. 

Vendulu Poláchovou a Ing. Petra Mudru jako ověřovatele zápisu 16. jednání Výběrové komise. 

 

7/0/0 



 

 

 

 
2) Etické kodexy 
 

Všichni členové byli upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. 

Manažerky MAS po ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámily členy 

Výběrové komise s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě. Na základě zjištění podjatosti byl 

z hodnocení vyloučení následující člen, který se dnešního hodnocení projektů nebude účastnit 

- Ing. Monika Nátrová  

Následně dne 17. 7. 2018 byly hodnotitelům předány projektové žádosti včetně všech příslušných 

příloh spolu s Kontrolním listem a to elektronickou formou, s tím, že v případě zájmu si mohou 

tištěnou verzi vyzvednout v kanceláři MAS. Bylo tedy konstatováno, že hodnotitelé si žádosti 

prostudovali a opětovně ověřeno, zda nedošlo ke změně skutečnosti a všichni přítomní členové 

Výběrové komise jsou nepodjatí. Podepsané Etické kodexy jsou platné po celou dobu hodnocení 

projektů k výzvě PRV F1, F2, F3 a F4. 

 

3) Hodnocení projektů 

Příjem žádostí do 3. výzvy PRV F1, F2, F3  a F4 byl ukončen 8.6.2018 a na MAS bylo předloženo 21 

projektových žádostí: 

Toto jednání je na základě doporučení ŘO SZIF, který požaduje doplnit zdůvodnění preferenčních 

kritérií žadatelů, opravit nepovinné přílohy či upřesnit zdůvodnění preferenčních kritérií MAS. 

Z toho důvodu je nutné opakovaně provést jednání Výběrové komise a následně Programového 

výboru. Řádné jednání Výběrové komise proběhlo dne 12. 12. 2018 a Programového výboru dne  

17. 12. 2018. 

Pořadí Název žadatele Název projektu 

F1 Zemědělská produkce 

1. Šárka Vybíralová Strojní vybavení 

2. 
Zemědělské družstvo 

Jeseník 
Rekonstrukce bourárny a vznik prodejny 

F2 Investice do nezemědělských činností 

1. Baudis model s.r.o. Zavedení vnitropodnikového informačního systému 

2. STAVPUR spol. s.r.o. Pořízení dvou vozidel VAN 



 

 

 

3. WOOD&STONE s.r.o. Nákup omítací pily 

4. Baudis UAV s.r.o. Nákup nového vozidla – modernizace vozového parku 

5. Jiří Studník Pořízení automobilu 

6.  Miroslav Harbich Kuchyně restaurace Na Rychtě 

7.  Marek Hanák Zvýšení výrobní kapacity fy Marek Hanák – Agrishop 

8.  Adam Miščík Stolařská dílna Ostružná 

9.  MOVIK KOVO, s.r.o. MOVIK KOVO – rozšíření výroby a technologií 

10.  Zemědělské družstvo 
Jeseník  

Rekonstrukce skladu náhradních dílů 

F3 Investice do zemědělských podniků 

1. Ing. Miroslav Švec Balička píce nesená s balícím ramenem 

2. Jarmila Damašková Pořízení zemědělské techniky 

3. Zemědělské družstvo 
Františkov Velké 

Kunětice  

Pořízení traktorového sklápěcího návěsu 

4. Ing. Daniel Nátr Investice do zemědělského podniku 

5. Mgr. Tereza Nátrová Nákup zemědělské techniky 

6. Farma Dolina s.r.o. iinvestice Farma Dolina 

7. Zemědělské družstvo 
Jeseník  

Pořízení traktoru do živočišné výroby 

8. Tereza Nátrová pořízení zemědělské techniky 

F4 Rekreace v lesích 

1. Město Žulová Posílení rekreační funkce lesa ve městě Žulová 
 

Dne 25. 7. 2018 žadatel Ing. Daniel Nátr stáhl svůj projekt z hodnocení. 

Dne 23. 10. 2018 Marek Hanák stáhl svůj projekt. 

Dne 1. 11. 2018 žadatel MOVIK KOVO, s.r.o. stáhl svůj projekt. 

 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a 

přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS. Všechny podané projekty splnily podmínky této kontroly 

a splňují také podmínky nadřazené výzvy PRV článek 17.1.b, 19.1.b, 17.1.a a jsou v souladu se 

specifickými pravidly PRV k dané výzvě.  

 



 

 

 

16. jednání Výběrové komise se zaměřuje na 7 projektů viz tabulka, u kterých je potřeba 

opakovaně provést jednání k doplnění zdůvodnění preferenčních kritérií žadatelů, opravit 

nepovinné přílohy či upřesnit zdůvodnění preferenčních kritérií MAS.  

Pořadí Název žadatele Název projektu 

F2 Investice do nezemědělských činností 

1. Jiří Studník Pořízení automobilu 

2. Baudis UAV s.r.o. Nákup nového vozidla – modernizace vozového parku 

3. Baudis model s.r.o. Zavedení vnitropodnikového informačního systému 

4. WOOD&STONE s.r.o. Nákup omítací pily 

5. STAVPUR spol. s r.o. Pořízení dvou vozidel VAN 

 F3 Investice do zemědělských podniků 

1. Jarmila Damašková Pořízení zemědělské techniky 

2. Miroslav Švec Balička píce nesená s balícím ramenem 
 

F2 Investice do nezemědělských činností  

Baudis model s.r.o., Zavedení vnitropodnikového informačního systému: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerské smlouvy dodatkem s BAUDIS UAV s.r.o., při využívání vnitropodnikového 

systému 

 

Usnesení 16/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů o žádosti Baudis model 

s.r.o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

7/0/0 

STAVPUR spol. s r.o., Pořízení dvou vozidel VAN 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerské smlouvy dodatkem s ZD Jeseník, zapůjčení automobilu 

 

Usnesení 16/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti STAVPUR spol. 

s r.o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

  7/0/0 



 

 

 

WOOD&STONE s.r.o., Nákup omítací pily 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerské smlouvy dodatkem s obcí Bělá pod Pradědem, zapůjčení omítací pily 

 

Usnesení 16/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti WOOD&STONE 

s.r.o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

  7/0/0 

 

Baudis UAV s.r.o., Nákup nového vozidla – modernizace vozového parku 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerské smlouvy dodatkem s Baudis model s.r.o., zapůjčení automobilu 

 

Usnesení 16/5: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Baudis UAV s.r.o. 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

  7/0/0 

Jiří Studník, Pořízení automobilu 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerské smlouvy dodatkem  s Pavlem Balcárkem, Stavby s.r.o., zapůjčení automobilu 

 

Usnesení 16/6: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Jiří Studník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

  7/0/0 

F3 Investice do zemědělských podniků  

Ing. Miroslav Švec, Balička píce nesená s balícím ramenem 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerských smluv dodatky, zapůjčení baličky píce 

 

Usnesení 16/7: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Ing. Miroslav Švec 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

 7/0/0 



 

 

 

 

Jarmila Damašková, Pořízení zemědělské techniky 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

- doplnění Partnerských smluv dodatky s Monikou Nátrovou a Jaroslavem Damaškem, zapůjčení 

předmětů dotace  

 

Usnesení 16/8: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Jarmila 

Damašková s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

  7/0/0 

 

Bodové hodnocení projektů se nezměnilo. V platnosti zůstává původní přehled doporučených 

projektů k financování. 

Usnesení 16/9: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. Oproti 

hodnocení projektů z 26. 7. 2018 nedošlo ke změnám ani v bodech, ani v pořadí žadatelů. 

  7/0/0 



 

 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F1 Zemědělská produkce po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

 

1. 
1001391756 

Strojní vybavení Šárka 
Vybíralová 

 

FO 

 

 

40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

 

400.000,- 

2. 
100008975 

Rekonstrukce 

bourárny a vznik 

prodejny 

Zemědělské 
družstvo 
Jeseník 

PO 35 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

710.380,- 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.   

Usnesení 16/10: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 
 
 

  7/0/0 
 



 

 

 

 
Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F2 Investice do nezemědělských činností po věcném 

hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové 
způsobilé výdaje 

(v Kč) 

1. 
1001392981 

Zvýšení výrobní 

kapacity fy Marek 

Hanák - Agrishop 
Marek Hanák 

FO 60 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

900.000,- 

 

2. 
1001392485 

Pořízení dvou vozidel 

VAN 
STAVPUR spol. 

s.r.o. 
PO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

495.000,- 

 

3. 
1001128303 

Nákup omítací pily WOOD&STONE 
s.r.o. 

PO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

495.000,- 

4. 
1001390989 

Nákup nového vozidla 

– modernizace 

vozového parku 

Baudis UAV 
s.r.o. 

PO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

499.000,- 



 

 

 

 

5. 
1001392892 

Pořízení automobilu 
Jiří Studník 

FO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

499.999,- 

6. 
1001363442 

Kuchyně restaurace 

Na Rychtě 
Miroslav 
Harbich 

FO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

715.000,- 

7. 
1000008975 

Rekonstrukce skladu 

náhradních dílů 

Zemědělské 
družstvo 
Jeseník 

PO 45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.350.000,- 

8. 
1001390970 

Zavedení 

vnitropodnikového 

informačního systému 

Baudis model 
s.r.o. 

PO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

100.000,- 

9. 
1001389514 

Stolařská dílna 

Ostružná Adam Miščík 
FO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

968.000,- 



 

 

 

10. 
1001393244 

MOVIK KOVO – 

rozšíření výroby a 

technologií 

MOVIK KOVO, 
s.r.o. 

PO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

993.038,- 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

Usnesení 16/11: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 

  7/0/0 



 

 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F3 Investice do zemědělských podniků po věcném 

hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

1. 
1000169308 

Balička píce 

nesená s balícím 

ramenem 

Ing. Miroslav 
Švec 

FO 50 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

395.000,- 

2. 
1000219267 

iinvestice Farma 

Dolina 
Farma Dolina 

s.r.o. 
PO 45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.155.000,- 

3. 
1000008975 

Pořízení traktoru 

do živočišné 

výroby 

Zemědělské 
družstvo 
Jeseník 

PO 45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.300.000,- 

4. 
1001188942 

Pořízení 

zemědělské 

techniky 

Tereza 
Nátrová 

PO 45 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.999.500,- 



 

 

 

 

5. 
1000679459 

Pořízení 

zemědělské 

techniky 

Jarmila 
Damašková 

FO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

600.000,- 

6. 
100004410 

Pořízení 

traktorového 

sklápěcího návěsu 

Zemědělské 
družstvo 

Františkov 
Velké Kunětice 

PO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

660.000,- 

7. 
1001379322 

Nákup 

zemědělské 

techniky 

Mgr. Tereza 
Nátrová 

FO 40 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

800.000,- 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině.  

Usnesení 16/12: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 

  7/0/0 
 



 

 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F4 Rekreace v lesích po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

1. 
1000696936 

Posílení rekreační 

funkce lesa ve 

městě Žulová 
Město Žulová 

PO 55 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

1.376.787,- 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém 

kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové hladině. 

Usnesení 16/13: Výběrová komise schvaluje pořadí projektů dle výsledného seznamu. 

  7/0/0 
   



 

 

 

 
 
V Jeseníku, dne 12. 12. 2018 
 
 
Zapsala:  Ing. Gabriela Joklíková, manažer MAS   …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Petr Mudra      …………………………… 
 
 
 

 


