
 
 
 

Zápis 

z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova 

konaného dne 15.06.2012 od 9.00 h 

v kanceláři MAS ve Valu 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program jednání:  1) Výběr projektů z výzvy č. 8/2012 
 

Zapisovatel:  

Ověřovatelé:  
 

Průběh jednání: 
 

1) Předsedkyně Výběrové komise zahájila jednání v 9:00 hodin. Na úvod přivítala 

všechny přítomné a společně se členy komise zhodnotila průběh hodnocení 

projektů v rámci vyhlášené výzvy č. 8/2012, ve které bylo předloţeno celkem 16 

ţádostí o dotaci (11 do F1 Konkurenceschopnost, 4 do F2 Firmy a produkty, 1 do 

F3 Cestovní ruch, do F8 Vzdělávání nebyl předloţen ani jeden projektový záměr). 

Hodnocení projektu probíhalo v souladu s interní směrnicí Hodnocení a výběr 

projektů, která byla schválena Valnou hromadou MAS dne 27.3. 2012 v Kounově. 
 

2) Hodnocení projektů probíhalo standardně, to znamená, ţe kaţdý projekt, který 

prošel kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, byl hodnocen 

interním (členové VK MAS POHODA venkova + jmenovaní interní hodnotitelé) a 

externím hodnotitelem (hodnotitelé z území mimo MAS POHODA venkova, které 

zajistila MAS ORLICKO). U 15-ti projektů se bodový rozdíl mezi oběma 

hodnoceními vešel do stanovené tolerance 20%, pouze projekt ţadatele Ing. Pavla 

Macha musel být hodnocen v rámci třetího hodnocení.   
 

3) Po odevzdání hodnocení projektů bylo u 2 ţadatelů (p. Zdeňka Fireše a p. 

Vladimíra Morčinka) jedním z hodnotitelů uděleno 0 bodů za preferenční kritérium 

Vhodnost projektu pro podporu. Proto v souladu s článkem 3, bodem 2 interní 

směrnice Hodnocení a výběr projektů musela Výběrová komise rozhodnout, zda 

předloţeným projektům bylo 0 bodů za toto kritérium uděleno oprávněně či 

nikoliv. Obě projektové ţádosti byly členům komise zaslány s dostatečným 

předstihem, aby mohly objektivně posoudit vhodnost pro podporu. 
 

Číslo projektu:   08/2012/15 

Žadatel:    Zdeněk Fireš  

Název projektu:  Nákup technologie přesného měření do kontrolního oddělení 

Zdůvodnění hodnotitele: Po prostudování ţádosti o dotaci nedoporučuji projekt 

podpořit. Popis projektu je velice strohý. Není zřejmé, co je výstupem (výrobkem)! 

Neuvedena ţádná fotografie. Podpora je poţadována na měřidla. Jiţ uţívá měřidla ,,méně 

přesná“. Nová technologie? 



 
 
Podnikatelský záměr v neakceptovatelné formě. Nedoloţena příloha o zkušenostech 

ţadatele z podobných akcí. Nepodloţena tradiční výroba. Vzhledem k poţadované výši 

dotace 600 tis. Kč je pro mne projekt nekvalitně a nepřesně zpracován! 

Vyjádření VK: Všichni členové Výběrové komise se postupně k danému projektu 

vyjádřili. Ve svém hodnocení se členové komise shodli, ţe předloţený projekt je skutečně 

po obsahové stránce velmi slabý a stručný, coţ by přineslo problémy i do budoucna. 

Proto se všichni přítomní shodli na tom, ţe projekt obdrţel za preferenční kritérium 

Vhodnost projektu pro podporu oprávněně 0 bodů, coţ znamená, ţe projekt nebude 

v souladu s interní směrnicí Hodnocení a výběr projektů doporučen k podpoře a bude 

z hodnocení vyřazen. 

Hlasování: Ţádost o dotaci č. 08/2012/15 předloţená p. Zdeňkem Firešem s názvem 

Nákup technologie přesného měření do kontrolního oddělení bude v souladu s článkem 3, 

bodem 2 interní směrnice Hodnocení a výběr projektů vyřazena z hodnocení a nebude 

doporučena k podpoře, neboť oprávněně získala od jednoho hodnotitele 0 bodů za 

preferenční kritérium Vhodnost projektu pro podporu. (5 pro, 0 proti, 0 se zdrţel) 
 

Zdůvodnění VK: Předloţený projekt p. Fireše je po obsahové stránce velmi strohý a 

nejasný. Není zřejmé, co ţadatel dělá, proč poţaduje měřicí přístroje, co vše bude dělat a 

hlavně, co bude kontrolováno. Vše je velmi jednoduše popsáno, coţ je vzhledem 

k pořizovací výši zařízení neakceptovatelné. V projektu není zdokumentován význam 

investice a její návratnost, či to, jak je efektivní pro firmu (např. kolik zmetků bude 

odhaleno). Projekt je velmi obecný a proto Výběrová komise doporučuje, aby ţadatel 

svou ţádost doplnil, přepracoval a podal v další výzvě.  

 

Číslo projektu:   08/2012/12 

Žadatel:    Vladimír Morčinko  

Název projektu:  Pastevní areál pro ovce Hluky - I. etapa, zaloţení chovu 

Zdůvodnění hodnotitele: Za vhodnost uvedeného projektu bylo uděleno 0 bodů 

vzhledem k tomu, ţe celý projekt na mě působí dojmem, ţe ţadatel chce takto vyřešit i 

další potřeby svého podnikání. Projekt bych podpořil(a) v případě, ţe by se jednalo pouze 

o vytvoření pastevního areálu pro ovce s nezbytným zázemím. Nákupem mulčovače pro 

údrţbu areálu se celý projekt zbytečně prodraţuje a nezbytné osekávání vybudovaného 

areálu se vzhledem k velikosti dá vyřešit jinou formou, popř. dodavatelsky. 

Vyjádření VK: I k tomuto předloţenému záměru se postupně vyjádřil kaţdý z členů 

komise, který přítomným sdělil své stanovisko. Všichni se shodli, ţe projekt je sice velmi 

hezky zpracovaný, ovšem v projektu uvaţovaný nákup mulčovače je vzhledem 

k uvaţované rozloze areálu 0,86 ha značně neefektivní. Většinu areálu spasou ovce a 

zbytek nedopasků pastvin bude malý, coţ se dá řešit jiným a mnohem efektivnějším 

způsobem.  Dalším negativem projektu je uvaţovaný počet ovcí (10-15 ks) v budovaném 

pastevním areálu, který není v souladu s Nařízením vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách 

provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících 

v ochraně sloţek ţivotního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření). Podle 

tohoto nařízení musí být intenzita chovu zvířat na pastvinách v rozmezí 0,5 aţ 1,25 



 
 
VDJ/ha (ovce starší 1 roku se rovná 0,15 VDJ/ha), coţ znamená, ţe počet ovcí by měl 

být na uvedenou výměru pozemku 0,86 ha max. 6. S výše uvedeným souvisí Zákaz 

přehnojování půdních bloků (tj. 170 kg N/ha) viz SMR 4.2 (SMR = povinné poţadavky na 

hospodaření; Cross compliance). Dalším negativem jsou rozměry uvaţovaného přístřešku 

pro ovce, který není v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat. 
 

Z těchto objektivních důvodů se všichni přítomní shodli na tom, ţe projekt obdrţel za 

preferenční kritérium Vhodnost projektu pro podporu oprávněně 0 bodů, coţ znamená, ţe 

projekt nebude v souladu s interní směrnicí Hodnocení a výběr projektů doporučen 

k podpoře a bude z hodnocení vyřazen. 

Hlasování: Ţádost o dotaci č. 08/2012/12 předloţená p. Vladimírem Morčinkem 

s názvem Pastevní areál pro ovce Hluky - I. etapa, zaloţení chovu bude v souladu 

s článkem 3, bodem 2 interní směrnice Hodnocení a výběr projektů vyřazena z hodnocení 

a nebude doporučena k podpoře, neboť oprávněně získala od jednoho hodnotitele 0 bodů 

za preferenční kritérium Vhodnost projektu pro podporu. (5 pro, 0 proti, 0 se zdrţel) 
 

Zdůvodnění VK: Ţádost o dotaci předloţená p. Vladimírem Morčinkem je sice velmi 

hezky zpracovaná, ovšem pořizovaná investice je vzhledem k velikosti zamýšleného 

pastevního areálu značně neefektivní. Zejména v projektu uvaţovaný nákup mulčovače 

je pro areál s rozlohou 0,86 ha, na kterém budou paseny ovce, příliš finančně nákladný, 

neboť nezbytné osekávání vybudovaného areálu se vzhledem k velikosti dá vyřešit jinou 

formou, popř. dodavatelsky.    
 

V projektu uvaţované stádo ovcí o 10 – 15 kusech není v souladu s Nařízením vlády č. 

242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních 

funkcí zemědělství spočívajících v ochraně sloţek ţivotního prostředí (o provádění 

agroenvironmentálních opatření). Podle tohoto nařízení musí být intenzita chovu zvířat na 

pastvinách v rozmezí 0,5 aţ 1,25 VDJ/ha (ovce starší 1 roku se rovná 0,15 VDJ/ha), coţ 

znamená, ţe počet ovcí by měl být na uvedenou výměru pozemku 0,86 ha max. 6. 

S výše uvedeným souvisí Zákaz přehnojování půdních bloků (tj. 170 kg N/ha) viz SMR 

4.2 (SMR = povinné poţadavky na hospodaření; Cross compliance). 
 

Uvaţovaný přístřešek pro ovce nerespektuje minimální potřeby podlahových ploch podle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 208/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat ve znění vyhlášek č. 425/2005 Sb., č. 

464/2009 Sb. a č. 78/2012 Sb. 

 

4) Poté byly představeny tabulky s jednotlivými bodovými hodnoceními u zbylých 14 

projektů a členové VK byli seznámeni s výsledným bodovým ohodnocením 

předloţených ţádostí. V rámci této výzvy stanovila MAS alokace na jednotlivé 

fiche (F1=1,2 mil. Kč, F2=2,3 mil. Kč, F3=400 tis. Kč, F8=100 tis. Kč) a podle 

výsledných bodových hodnot v rámci kaţdé fiche Výběrová komise sestupně 

seřadila ţádosti podle počtu získaných bodů a to takto: 
 



 
 

F1 Konkurenceschopnost 
 

Poř. Žadatel Projekt H1 H2 H3 Body 

1. EKOFARMA Strakovec s.r.o. Mobilní technologie pro odchyt, manipulaci a 
ošetřování masného skotu 

27 27 NP 27 

2. Ing. Pavel Mach Mobilní hrazení pro ovce 17 25 25 25 

3. Pavel Holeček Ruce, záda už nás bolí, hydraulika ta to zhojí 25 25 NP 25 

4. Ing. Jan Bartoš Nákup strojů pro sečení a manipulaci s pící a 
štěpkování biomasy 

24 25 NP 24,5 

5. Jiří Mareš Revitalizace hospodářských budov 22 22 NP 22 

6. Olga Zahradníková Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce 21 21 NP 21 

7. Miloš Valtera Ideální pomocník na farmě 19 19 NP 19 

8. Roman Pavlíček Nákup strojů na posklizňovou úpravu zrnin 19 19 NP 19 

9. LABRIS, s.r.o. Modernizace technologie uskladnění zrnin za 
účelem zavedení výroby mořeného osiva 

15 20 NP 17,5 

10. Podorlické zemědělské 
družstvo 

Pořízení míchacího krmného vozu 13 18 NP 15,5 

Pozn.: V případě shodného počtu bodů byla rozhodující niţší částka poţadované dotace 

(upřednostněna byla ta ţádost, která poţadovala niţší částku dotace), jak je uvedeno v příslušné 

fichi. 
 

 

F2 Firmy a produkty 
 

Poř. Žadatel Projekt H1 H2 H3 Body 

1. LZ služby s.r.o. Nákup strojů na broušení a rozvod zubů pilových 
pásů 

29 30 NP 29,5 

2. Gerold Derner Nákup širokopásové brusky 26 26 NP 26 

3. Jindřich Kratochvíl Pořízení formátovací pily pro rozvoj podnikání 22 20 NP 21 

 

 

 
F3 Cestovní ruch 
 

Poř. Žadatel Projekt H1 H2 H3 Body 

1. Ing. Radko Hartman Multifunkční hřiště v Olešnici v Orlických horách 28 37 NP 32,5 

 
 

5) Jak bylo uvedeno výše, na jednotlivé fiche byly stanoveny příslušné alokace. 

Projekty předloţené ve fichi 1 Konkurenceschopnost přesahují stanovenou alokaci 

o 389 312,- Kč. Naopak ve fichi 2 Firmy a produkty zůstane nevyčerpána částka 

ve výši 1 584 080,- Kč. Ve fichi č. 3 Cestovní ruch bude ze stanovené alokace 

zbývat 114,- Kč.  

Bylo navrţeno, aby všechny projekty ve fichi č. 2 Firmy a produkty a ve fichi č. 3 

Cestovní ruch byly plně podpořeny, neboť splňují veškeré náleţitosti a vejdou se 

do stanovených finančních alokací. Následně bylo navrţeno, aby všechny projekty, 



 
 

které byly předloţeny v rámci fiche 1 Konkurenceschopnost, byly rovněţ 

podpořeny v plné výši, neboť splňují všechny poţadavky. Dojde tedy k navýšení 

plánované alokace na tuto fichi z 1 200 000,- Kč na 1 589 312,- Kč, tedy o 

389 312,- Kč. Důvodem pro navýšení alokace je nevyčerpání alokace z fichí č. 2 a 

č. 8, kvalita předloţených projektů do fiche 1 a pomalu končící programovací 

období, v rámci kterého bude moţné jiţ vyhlásit pouze minimum výzev.    



 
 

6) Výběrová komise na konec výběru projektů z výzvy č. 8/2012 sestavila Seznam vybraných/nevybraných ţádostí, který by měl být 

předán na RO SZIF v Hradci Králové manaţerem MAS v této podobě:  

Seznam vybraných žádostí – výzva č. 8/2012 

Fiche 

Poř. v  

rámci 

Fiche 

Název žadatele IČ Název projektu 

Místo 

realizace 
Počet 

bodů 
Dotace (Kč) 

  1  
Konkurenceschopnost 

1 EKOFARMA Strakovec 
s.r.o. 

25968769 Mobilní technologie pro odchyt, manipulaci a 
ošetřování masného skotu 

Dobré 27 
80 874,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

2 Ing. Pavel Mach 48575500 Mobilní hrazení pro ovce Kounov - 
Šediviny 

25 
45 871,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

3 Pavel Holeček 60883090 Ruce, záda uţ nás bolí, hydraulika ta to zhojí Chlístov 25 
105 450,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

4 Ing. Jan Bartoš 70827931 Nákup strojů pro sečení a manipulaci s pící a 
štěpkování biomasy 

Bystré 24,5 
199 800,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

5 Jiří Mareš 75085402 Revitalizace hospodářských budov Bačetín 22 
199 800,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

6 Olga Zahradníková 69170886 Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce Sedloňov - 
Ošerov 

21 
82 275,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

7 Miloš Valtera 60885289 Ideální pomocník na farmě Opočno - 
Čánka 

19 
100 000,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

8 Roman Pavlíček 68246757 Nákup strojů na posklizňovou úpravu zrnin Lhota Netřeba 19 
199 760,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

9 LABRIS, s.r.o. 25277367 Modernizace technologie uskladnění zrnin za 
účelem zavedení výroby mořeného osiva 

Dobré 17,5 
379 482,- 

  1  
Konkurenceschopnost 

10 Podorlické zemědělské 
druţstvo 

47452994 Pořízení míchacího krmného vozu Ohnišov 15,5 
196 000,- 

2 
Firmy a produkty 

1 LZ sluţby s.r.o. 27538931 Nákup strojů na broušení a rozvod zubů 
pilových pásů 

Lhota Netřeba 29,5 
41 520,- 

2 
Firmy a produkty 

2 Gerold Derner 62046705 Nákup širokopásové brusky Sedloňov 26 
192 000,- 

2 
Firmy a produkty 

3 Jindřich Kratochvíl 67466079 Pořízení formátovací pily pro rozvoj podnikání Opočno 21 
482 400,- 

3 
Cestovní ruch 

1 Ing. Radko Hartman 10487841 Multifunkční hřiště v Olešnici v Orlických 
horách 

Olešnice 
v Orlic. hor. 

32,5 
399 886,- 

Celkem       2 705 118 

 



 
 

Seznam nevybraných žádostí – výzva č. 8/2012 

Fiche Název žadatele IČ Název projektu Místo realizace 
1 

Konkurenceschopnost 
Vladimír Morčinko 68486014 Pastevní areál pro ovce Hluky - I. etapa, zaloţení chovu Kounov - Hluky 

  2 
Firmy a produkty 

Zdeněk Fireš 69142475 Nákup technologie přesného měření do kontrolního oddělení Slavoňov 

                   



 
 

7) Na závěr svého jednání předsedkyně komise poděkovala členům za aktivní účast a 

v 10:15 h. ukončila jednání. 

 

Ve Valu dne 15. června 2012 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

 

 

 

 


