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 výběrové komise spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.
konané dne 13. října 2020 od 16 hodin
Místo konání: Valdštejnovo náměstí 1, Jičín, muzejní nádvoří, přednášková místnost
Přítomní členové výběrové komise: Jiří Drška (Římskokatolická farnost – arciděkanství
Jičín), Bc. Vojtěch Drahoňovský (fyzická osoba), Mgr. Lukáš Vildman (fyzická osoba),
Nepřítomní členové výběrové komise: Ing. Marketa Obitková (fyzická osoba), Martin
Řehák (obec Tuř)
Ostatní přítomní zaměstnanci MAS - Mgr. Kamila Kabelková, Jana Kubasová, Jana Svobodová

Program jednání:
1. Přivítání účastníků
2. Shrnutí dosud poskytnutých informací k etickému kodexu, přehledu projektů,
pravomocemi, odpovědností a postupem hodnocení, před konáním výběrové komise
3. Porovnání bodového hodnocení hodnotitelů
4. Diskuze a dotazy
5. Závěr

Průběh jednání:
Ad 1)
Pan Vildman přivítal přítomné a navrhl jako zapisovatele paní Svobodovou a ověřovatelem
zápisu sebe. Všichni přítomní členové souhlasili. Následně předal slovo paní Kabelkové. Paní
Kabelková konstatovala, že jsou přítomní 3 členové výběrové komise. Zbylí 2 členové
nedorazí. Pan Řehák nemůže být přítomen z důvodu střetu zájmu. Pan Řehák si podal žádost
ve fichi č. 7. Paní Obitková nedorazí ze zdravotních důvodů, ale hodnocení projektů před
jednáním výběrové komise zaslala. Výběrová komise je usnášeníschopná.
Byl představen program jednání, který se bude věnovat hodnocení projektů ve 4. výzvě PRV
15/000/00000/452/000212/V004. Program jednání byl odsouhlasen.
Hlasování: Pro: 3
Proti: 0
Usnesení Program byl členy výběrové komise odsouhlasen.

Zdržel se: 0

Ad 2)
Paní Kabelková shrnula, že vzhledem k současné situaci byly etické kodexy, předložené
projekty se všemi přílohami, formuláře pro zápis věcného hodnocení a ostatní důležité
informace poslány emailem 2. 10. 2020. Rozlosování projektu proběhlo při online
komunikaci vedoucím zaměstnancem po skončení administrativní kontroly předložených
žádostí o dotaci. Termín osobního zasedání výběrové komise, na kterou si členové výběrové
komise mají přinést ohodnocené projekty, byl stanoven na 13. 10. 2020 od 16:00.
Nepřítomní hodnotitelé projektů mají podepsány etické kodexy a zaslali výsledky věcného
hodnocení přiřazených projektů. Přítomní hodnotitelé mají též podepsané etické kodexy a
svoje výsledky věcného hodnocení předají po skončení jednání výběrové komise. Bylo
připomenuto, že každý projekt má 2 hodnotitele a jak byly projekty k hodnocení rozlosovány.
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Jeden projekt nebyl předložen k hodnocení výběrové komisi a byl ukončen v rámci
administrativní kontroly pracovníky MAS, protože nesplnil požadavky na minimální počet
bodů ve věcném hodnocení.
Přehled rozlosování projektů:
Projekty PRV

Hodnotitel 1

Hodnotitel 2

F4 - Polní cesta HC8a k.ú. Bukvice

Bc. Vojtěch Drahoňovský Mgr. Lukáš Vildman

F7 - Modernizace truhlářské dílny Veliš

Ing. Marketa Obitková

F7 - Řešení dělení velkoplošných materiálů

Bc. Vojtěch Drahoňovský Ing. Marketa Obitková

F7 - Modernizace technického zařízení pro podnikání

Jiří Drška

Jiří Drška

Mgr. Lukáš Vidlman

Na dnešním jednání proběhne sestavení seznamu projektů, dle počtu získaných bodů, který
pak bude předložen ke schválení na jednání rady spolku.
Dále paní Kabelková uvedla, že je třeba zvolit předsedu výběrové komise. Pan Drška navrhl
pana Mgr. Vildmana. Přítomní členové souhlasili.
Hlasování: Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení: Předsedou výběrové komise byl zvolen Mgr. Lukáš Vildman.
Ad 3)
Pan Drška zahájil porovnání bodování jednotlivých hodnotitelů. Hodnotitelé v jednotlivých
hodnoceních došli ke shodě.
U projektu pana Jandy vznikl dotaz, jestli pro MAS může plynout nějaká sankce, když žadatel
nedodrží udržitelnost pracovního místa. Paní Kabelková uvedla, že pro MAS sankce neplyne,
rozhodnutí je na žadateli a dodržení podmínek je kontrolováno RO SZIF po dobu
udržitelnosti. Členové výběrové komise diskutovali, zda je rozumné se vzhledem k současné
době zavázat na 3 roky k udržení nového celého pracovního úvazku.
Další dotaz byl k připomenutí výše vyhlášené alokace. Ve fichi č. 4 byla celková výše alokace
2 520 000 Kč. Předložený projekt je na částku 2 506 389 Kč. Zbylá výše alokace je 13 611 Kč.
Výběrová komise navrhla projekt k podpoře.
Ve fichi č. 7 byla celková výše vyhlášené alokace 765 000 Kč. Předložené projekty tuto
částku překračují. Plně lze podpořit projekt pana Jandy s nejvyšším počtem bodů. Po
podpoření projektu s nejvyšším počtem bodů je zbylá výše alokace 349 673 Kč. Dle
podmínek ve výzvě lze podpořit ještě hraniční projekt s druhým nejvyšším počtem bodů. Dle
aktuálního finančního plánu je ve fichi č. 7 alokace 2 100 000 Kč. Dle podmínek lze zbývající
potřebnou částku na podporu hraničního projektu tzn. 325 327 Kč převést z finančního plánu.
Tím se povede úspěšně podpořit dva projekty.
Členové výběrové komise se dotazovali, zda by byla v pravidlech i možnost podpořit poslední
podaný projekt ve fichi č. 7, když MAS v této fichi k dispozici ve finančním plánu finanční
prostředky má. Paní Kabelková vysvětlila, že s převisem projektů ve výzvě nebylo počítáno a
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že zřejmě není žádné pravidlo, podle kterého by to šlo podpořit projekt s nejnižším počtem
bodů na poměrně malou částku dotace. Jediná možnost je, vyhlásit výzvu třeba v příštím roce,
pokud žadatel bude mít zájem, může si podat žádost znovu. Toto rozhodnutí je na ostatních
orgánech spolku. Projekt, který skončil s nejnižším počtem bodů z této výzvy nelze dle
podmínek výzvy podpořit.
Výsledné pořadí projektů:
číslo
fiche

název fiche

výše
požadované
dotace

4

Polní cesty
včetně
souvisejících
objektů

2 506 389 Kč 00578274

7

Nezemědělská
činnost

7
7

IČO
žadatele

počet
bodů

žadatel

název projektu

Obec Bukvice

Polní cesta HC8a k.ú.
Bukvice

415 327 Kč 16742281

Jiří Janda

Modernizace truhlářské
dílny Veliš

105

Nezemědělská
činnost

675 000 Kč 14520311

Lubomír
Živnůstka

Řešení dělení
velkoplošných materiálů

65

Nezemědělská
činnost

63 450 Kč 60924322

Martin Řehák

Modernizace technického
zařízení pro podnikání

55

50

Ad 4)
Dotaz: Pan Drška – Budou se letos ještě konat další jednání výběrové komise? – Ano,
v současné době lze podávat žádosti o podporu do 9. výzvy Bezpečná doprava a cyklodoprava
v IROP. Výzva končí 30. listopadu.
Dotaz: Pan Drška – Bude se ještě v IROP vyhlašovat nějaká výzva? – Ne, finanční prostředky
z IROP budou vyčerpané.
Dotaz: Pan Drahoňovský – Kdy se bude vyhlašovat další výzva PRV? – Nejdříve na jaře
příštího roku. V současné době MAS dořeší žádost o standardizaci a pak bude žádat o změnu
finančního plánu v PRV. Na jaře má MAS v plánu vyhlásit výzvu pro zemědělce a obce.
Ad 5)
Pan Vildman poděkoval všem přítomným a v 17:30 ukončil jednání výběrové komise.
Zapsala: Jana Svobodová, projektový manažer pro realizaci SCLLD

Ověřil: Mgr. Lukáš Vildman
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