OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín
www.otevrenezahrady.cz | email: otevrenezahrady@seznam.cz
mobil: 602 420 396

Zápis z jednání Rady spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.
konané dne 20. června 2019 od 8:00 hodin
v kanceláři OZJ v Jičíně
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Jiří Drška, Josef Havránek, Jan Jiřička, Jaromír Přibyl
Jana Bíšková
Kamila Kabelková - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Iveta
Svobodová (zaměstnanec OZJ)

Program jednání:
1. Seznámení s předloženými projekty ve 3. výzvě PRV
2. Seznámení se závěry z výběrové komise konané 18. 6. 2019
3. Různé
4. Závěr

Průběh jednání:
Jednání zahájil předseda spolku OZJ pan Jiří Drška. Hlavním předmětem rady spolku je
projednání a schválení závěrů výběrové komise k hodnocení projektů ve 3. výzvě PRV
15/000/00000/452/000212/V003. Jednání se zúčastnili 4 členové výběrové komise, jeden člen
se omluvil a 2 hosté. Zapisovatelkou byla navržena Iveta Svobodová.
1. Seznámení s předloženými projekty ve 3. výzvě PRV
Ve 3. výzvě PRV bylo předloženo celkem 15 projektů - z toho 1 projekt do fiche č. 4, 5
projektů do fiche č. 5, 1 projekt do fiche č. 6, 7 projektů do fiche č. 7 a 1 projekt do fiche č. 8.
Nebyl předložen žádný projekt do fiche č. 1, 2, 3.
Fiche č. 4: Polní cesty včetně souvisejících objektů
 Obec Bukvice - Polní cesty HC 10 - dílčí část č.1 a VC1 v k.ú. Bukvice - dotace 2 650 500 Kč
Fiche č. 5: Investice do zemědělských podniků
 CUKO Jičín s.r.o. - Hloubkový kypřič - dotace 110 000 Kč
 Ing. Vít Sedlák - Rozmetadlo průmyslových hnojiv - dotace 205 000 Kč
 Martin Řeháček - lis na balíky - dotace 200 000 Kč
 Martin Řeháček - LIS na kulaté balíky - dotace 195 000 Kč
 Jaroslav Šoltys - Nákup nové navigace - dotace 175 000 Kč
Fiche č. 6: Podpora zemědělských produktů
 Miloš Hubálovský - Farma Hubálovských Kopidlno - Zpracování hovězího masa z
vlastního chovu - dotace 500 000 Kč
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Fiche č. 7: Nezemědělská činnost
 Martin Podzimek - Užitkové auto - dotace 315 000 Kč
 Ing. Vít Sedlák - Rozvoj nezemědělské činnosti - dotace 315 000 Kč
 Ing. Šárka Sedláková - rekonstrukce střechy včetně světlíků - dotace 87 500 Kč
 Petr Soukup - GASTOP, s.r.o. - Pořízení strojů pro firmu Petr Soukup - GASTOP, s.r.o.,
Libáň - dotace 154 350 Kč
 LORETA s.r.o. - Technologie na zpracování odpadu při výrobě plastových dílů ve firmě
LORETA s.r.o. - dotace 171 000 Kč
 Lubomír Živnůstka - Softwarová modernizace výroby nábytku - dotace 211 000 Kč
 CUKO Jičín s.r.o. - Zařízení kanceláře - dotace 36 000 Kč
Fiche č. 8: Sdílení zařízení a zdrojů
 Miloš Hubálovský - Zpracování půdy - dotace 450 000 Kč
Paní Svobodová doplnila informace o tom, že ve fichi č. 5 podal pan Řeháček dvě žádosti.
Jedna byla anulována. U druhé probíhala administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti.
Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti v řádném termínu. Tento termín však nedodržel a tak
MAS dle pravidel nemůže dále pokračovat v administrativním procesu vyřizování žádosti o
dotaci. Dále ve fichi č. 7 se pan Podzimek rozhodl dále v žádosti nepokračovat. V této fázi
probíhal u pěti projektů proces doplnění žádosti o dotaci, u některých projektů se ještě výše
požadované podpory změnila.
První zasedání výběrové komise proběhlo 10. 6. 2019 a druhé zasedání výběrové komise
proběhlo 18. 6. 2019. Registrace projektů na SZIF žadateli má proběhnout nejpozději do
26. 6. 2019.
2. Seznámení se závěry z výběrové komise konané 18. 6. 2019
Paní Kabelková seznámila radu spolku se závěry ze zasedání výběrové komise. Ve fichi č. 4,
6, 7 a 8 je navrženo podpořit všechny projekty. Alokace k podpoření projektů jsou dostačující.
Číslo Celková výše alokace
fiche
4
7 485 000 Kč
6
500 000 Kč
7
3 303 548 Kč
8
495 000 Kč

Celková výše
požadované podpory
2 650 500 Kč
500 000 Kč
955 350 Kč
450 000 Kč

Zbylá výše alokace po
podpoření projektů
4 834 500 Kč
0 Kč
2 348 198 Kč
45 000 Kč

Ve fichi č. 5 byla výše alokace 196 042 Kč. Pořadí zhodnocených projektů navrhla výběrová
komise takto:
1) 120 bodů - CUKO Jičín s. r. o. - Hloubkový kypřič - dotace 110 000 Kč
2) 120 bodů - Ing. Vít Sedlák - Rozmetadlo průmyslových hnojiv - dotace 196 042 Kč
3) 90 bodů - Jaroslav Šoltys - Nákup nové navigace - dotace 175 000 Kč
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Po podpoření projektu žadatele CUKO Jičín s. r. o. je zbylá výše alokace 86 042 Kč.
Hraničním projektem je projekt pana Ing. Sedláka. Tento projekt navrhuje výběrová komise
podpořit dle Pravidel. Dorovnání potřebné částky navrhuje z fiche č. 8 ve výši 45 000 Kč (tím
by byla alokace ve fichi č. 8 také dočerpána) a zbylých 65 000 Kč navrhuje vzít z alokace na
fichi č. 2, která neměla žadatele ani v první výzvě. Ve fichi č. 2 je v současné době alokace
119 000 Kč po přesunutí 65 000 Kč, zbude 54 000 Kč.
Projekt pana Šoltyse nemůže být z důvodu nízké částky alokace podpořen.
Usnesení: Rada spolku schvaluje návrh podpory projektů tak, jak byl výběrovou komisí
navržen.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Různé
Pan předseda spolku se zeptal, zda chtějí přítomní ještě něco zeptat.
P. Havránek požádal paní Kabelkovou o poslání preferenčních kritérií schválených na členské
schůzi k výzvě IROP Bezpečná doprava. Paní Kabelková zmínila, že kritéria budou poslaná
na MMR ke schválení. Zatím se jedná jen o pracovní verzi.
Pan předseda se zeptal, zda by šla v budoucnu podpořit žádost pana Šoltyse. Paní Kabelková
sdělila, že po evaluaci bude navržena úprava fichí a přerozdělení alokací. Připomněla článek
20, který bychom zavedli pro obce. Paní Svobodová dodala, že pokud by se přesunul dostatek
peněz do fiche č. 5, mohl by být v následující výzvě podpořen i pan Řeháček, který nestihl
podat opravenou žádost v řádném termínu.
Pan Přibyl se doptal na článek 20. Město Libáň řeší muzejní expozici a rekonstrukci menších
soch. Paní Kabelková se zeptala, zda do příštího roku by stihli připravit projekt. Pan Přibyl
v současném okamžiku neví. Domluveno, že na podzim se ozve paní Kabelkové a sdělí, jak to
s přípravou projektu vypadá.
Pan předseda shrnul, že podpora místních zemědělců a obcí se jeví jako správná cesta
k rozvoji území.
Paní Kabelková oznámila, že do 20. července musí odevzdat zprávu o pokroku strategie. Tuto
zprávu před odesláním musí schválit rada spolku.
4. Závěr
Na základě časových možností členů rady spolku bylo příští jednání rady spolku dohodnuto
na 9. 7. 2019 v 9:30 hodin v kanceláři MAS v Jičíně.
V 9:30 předseda ukončil jednání rady spolku.
Zapsala: Bc. Iveta Svobodová, projektový manažer pro PRV
Ověřil: předseda spolku Jiří Drška
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