Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov dne 13. 7. 2017
v zasedací místnosti MÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
1. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru PRV
2. Výběr projektů z PRV
3. Diskuze, závěr
1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila předsedkyně komise Mgr. Jaroslava Slavíková a za zapisovatelku navrhla Ing. Ivu
Horníkovou a ověřovatelkou zápisu paní Janu Pečenkovou, zastupující obec Mokrovousy.
USNESENÍ VK 6/1:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání a Ing. Ivu Horníkovou, zapisovatelkou zápisu.
Ověřovatelkou zápisu paní Janu Pečenkovou, zastupující obec Mokrovousy.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Aktuální informace k výběru projektů PRV
Přítomní členové, kteří se podíleli na hodnocení projektů, podepsali Etický kodex a pracovníci
kanceláře MAS, kteří se podíleli na výzvě č. 1 PRV.
USNESENÍ VK 6/2:
VK bere na vědomí, že všichni členové, podílející se výběru projektů podepsali Etický kodex, a to i
pracovníci kanceláře MAS, kteří se podíleli na výzvě č. 1 PRV.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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3. Výběr projektů
Mgr. Jaroslava Slavíková připomněla rozdělení projektů mezi jednotlivé členy komise a vyzvala členy
k představení projektů a jejich hodnocení.
Ing. Dagmar Smetiprachová
Bc. Hana Pekárková
Mgr. Václav Hrček
Mgr. Jaroslava Slavíková
MUDr. František Hošek
Aleš Krátký
RNDr. František Bárta
Ing. Petra Škopová

ZAS Mžany a.s., ZS Kratonohy, Agrodružstvo Lhota pod Libčany
ZAS Mžany a.s., ZS Kratonohy, Agrodružstvo Lhota pod Libčany
ZAS Mžany a.s., ZS Kratonohy, Agrodružstvo Lhota pod Libčany
STATEK KYDLINOV s.r.o., Martina Špicarová, AURA truhlářství s.r.o.
STATEK KYDLINOV s.r.o., Martina Špicarová, AURA truhlářství s.r.o., Bc. Jana Rábová
STATEK KYDLINOV s.r.o., Martina Špicarová, AURA truhlářství s.r.o., Bc. Naďa Jakubská
Bc. Jana Rábová, Bc. Naďa Jakubská
Bc. Jana Rábová, Bc. Naďa Jakubská

Žadatel ZAS Mžany a.s., projekt MODERNIZACE- MŽANY A.S. – ze tří členné skupiny
hodnotitelů projekt představil Mgr. Václav Hrček. Žadatel žádá o dotaci na dodání secího stroje a
opravy střech. Secí stroj o záběru 6 m, který umožní setí do strniště, po orbě, nebo v systému
redukovaným obděláváním půdy, tj. do mulče, do krycí plodiny, atd. a tím samotný secí stroj umožní i
půdoochranné opatření. Secí stroj musí umožnit zaset od malých semen, až po velká semena. Oprava
střech (výměna krytiny) je zaměřena na střediska Sovětice a Třesovice. Ve středisku Sovětice bude
realizována vyměněna krytiny na části střechy u kravína K 96 (přípravna), vč. výměny střešních latí.
Ve středisku Třesovice bude realizována vyměněna krytiny na střeše pro skladování obilí. Zároveň
bude vyměněna krytina včetně latí na kravíně - K 99, ve středisku Třesovice.
Celkové výdaje projektu činí 3 407 891,-, požadovaná dotace 1 322 217,-. Bodové hodnocení
odpovídá a projekt byl doporučen k podpoře.
Žadatel ZS Kratonohy, projekt REKONSTRUKCE HALY BOHARYNĚ – ze tří členné skupiny
hodnotitelů projekt představila Ing. Dagmar Smetiprachová. Projekt je realizován na území MAS
Hradecký venkov, přičemž předmět projektu se nachází v katastrálním území Boharyně, v obci
Boharyně. Předmětem projektu je rekonstrukce skladovací haly o rozměrech 52 x 18 m v areálu
společnosti ZS Kratonohy a.s. Projekt zahrnuje rekonstrukci střechy v rozsahu 780m2 nové krytiny z al.
plechů, dále rekonstrukci podlah celé haly o rozměrech 52 x 18m, vnitřní zpevnění stávající cihelné
vyzdívky mezi nosnými ocelovými sloupy v rozsahu 240m2 (stěny z betonových bednících tvárnic a
betonu - tzv. ztracené bednění, výztuže nadzákladových zdí z betonářské oceli), úpravy vnějších
povrchů, tj. nové omítky a nátěry vnitřních ocelových konstrukcí, a v neposlední řadě novou
elektroinstalaci v rozsahu stávajícího rozvodu. Hala Boharyně je důležitým skladovacím prostorem
Společnosti a její provozuschopnost je nezbytná pro zajištění efektivnosti výrobního procesu a k
minimalizaci ztrát a rizik spojených se skladováním produkce zemědělské prvovýroby. Projekt jako
celek bude po realizaci sloužit zejména potřebám rostlinné výroby a doplňkově i živočišné výroby
Společnosti, jejímž hlavním a převládajícím předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba.
Celkové výdaje projektu činí 2 617 409,- požadovaná dotace 1 081 574,-. Bodové hodnocení
odpovídá a projekt byl doporučen k podpoře.
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Žadatel Agrodružstvo Lhota pod Libčany, projekt REKONSTRUKCE SKLADU PRODUKTŮ
RV A VLASTNÍCH KRMIV A STELIV A NÁKUP RADLIČKOVÉHO KYPŘIČE – ze tří členné
skupiny hodnotitelů projekt představila Bc. Hana Pekárková. Jedná se o rekonstrukci skladu produktů
RV, vlastních krmiv a steliv. Rekonstrukce bude zejména řešit výměnu střešní krytiny o výměře 1050
m2, doplnění poškozených vaznic, montáž nové střešní krytiny a klempířských prvků, zazdění
stávajících oken - 4 m3 zdiva, oprava omítek o výměře do 100 m2 a celkový nátěr o výměře 896 m2.
Zároveň předpokládáme zakoupit radličkový kypřič, který nám umožní zpracování půdy s min.
záběrem 5 m, s výměnnými pracovními orgány, s dvojitým utužovacím válcem a pracovní hloubkou od
5 do 20 cm.
Celkové výdaje projektu činí 2 956 162,- požadovaná dotace 1 333 000,-. Bodové hodnocení
odpovídá a projekt byl doporučen k podpoře.

Žadatel STATEK KYDLINOV s.r.o., projekt DÍLNA PRO OPRAVY A UDRŽBU
ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ A SPECIÁLNÍ TECHNIKY – ze tří členné skupiny hodnotitelů
projekt představil pan Aleš Krátký. Předmětem předkládaného projektu je vybudování dílny pro opravy
a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky při využití stávajícího objektu žadatele v obci
Světí u Hradce Králové. Vlastní záměr je založen na propojení nově zbudovaných prostor se stávajícími
prostory. V rámci provedení projektu dojde k přístavbě v souběhu se stavebními úpravami stávajícího
objektu. Záměr bude realizován za účelem modernizace a rozšíření budovy v areálu žadatele a její
přetvoření na opravárenskou dílnu pro odběratele opravárenských služeb. Nová dílna bude využívána
pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky. Projekt zahrnuje stavební práce a
nákup vybavení dílny. Komise projekt navštívila osobně a doložila zápis a fotodokumentaci.
Celkové výdaje projektu činí 4 484 000,-, požadovaná dotace 1 980 000,-. Bodové hodnocení
odpovídá a projekt byl doporučen k podpoře.

Žadatel Martina Špicarová, projekt CUKRÁRNA HVOZNICE – ze tří členné skupiny hodnotitelů
projekt představil pan Aleš Krátký. Žadatelka Martina Špicarová dosud nepodniká, příslušné
živnostenské oprávnění si založí nejpozději do podání žádosti o proplacení. Jejím záměrem je si v obci
Hvozdnice nedaleko Hradce Králové otevřít provoz nové cukrárny s výrobnou. Protože v okolních
vesnicích taková provozovna chybí. Budova bude zkolaudovaná jako cukrárna včetně cukrářské
výroby. Proto je náplní projektu nákup zařízení a vybavení do této provozovny a tak aby vznikl
jednotný funkční celek. Cukrárna bude nabízet posezení. Nebude chybět ani zmrzlina, která patří do
každé cukrárny. K dispozici zde bude i WIFI - pro zákazníky zdarma. Pro maminky s dětmi zde budou
dětské židličky a přebalovací pult. Venku pak trampolína a písek s hračkami. V případě hezkého počasí
bude možné posedět na letní zastřešené terase. To jistě ocení i cyklisté při malé zastávce na občerstvení.
Bezbariérový přístup umožní snadný přístup jak maminkám s kočárky, tak i třeba lidem na vozíčku.
Komise projekt navštívila osobně a doložila zápis a fotodokumentaci.
Celkové výdaje projektu činí 927 894,-, požadovaná dotace 417 552,-. Bodové hodnocení odpovídá
a projekt byl doporučen k podpoře.
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Žadatel AURA truhlářství s.r.o., projekt OBRÁBĚCÍ CENTRUM – ze tří členné skupiny
hodnotitelů projekt představil MUDr. František Hošek. Společnost AURA truhlářství s.r.o. podniká od
roku 2004 v oboru truhlářská výroba. K dalšímu úspěšnému rozvoji podnikatelské činnosti žadatele je
záměr zakoupit novou progresivní výrobní technologii. V rámci projektu by žadatel pořídil nové
obráběcí centrum, které dle průzkumu žadatele má v regionu pouze jeden truhlář a ten ho má pouze pro
své účely. Žadatel bude toto centrum používat pro sebe, ale zároveň se zavazuje vytvořit novou službu,
a to opracování nábytkových dílců dalším truhlářům v regionu, kteří takový stroj z finančních důvodů
nemohou vlastnit. A dále i ostatním lidem, kteří budou mít zájem o rychlé a přesné opracování svých
nábytkových dílců. Nové obráběcí centrum je automatizované a do dílců vrtá dírky pro spojovací
šrouby a kolíčky, podpěrky na police, frézuje drážky pro záda a polodrážky, frézuje oblouky. Do
horních skříněk připraví otvory pro upevnění výklopných mechanismů a do spodních skříněk připraví
otvory pro speciální šrouby na uchycení pojezdů zásuvek. Všechny tyto úkony udělá najednou.
Obráběcí centrum má počítač, v programu se vytvoří knihovny s nábytkovými dílci, kde se zadá vrtání
a frézování dílce a uloží se to. Jelikož se vrtání dílců při výrobě kuchyní, kterou se žadatel zabývá,
většinou opakuje, zrychlí tento stroj práci tak, že bude stačit jen čtvrtina času na obrobení dílce, oproti
času, který se potřebuje nyní. Obráběný dílec do stroje zajede a stisknutím tlačítka se dá pokyn k
vyvrtání všech otvorů, vyfrézování všech drážek a případně i vyfrézování oblouků, po dokončení
vyjede ze stroje již dílec připravený na sestavení ve skříňku. Komise projekt navštívila osobně a
doložila zápis a fotodokumentaci.
Celkové výdaje projektu činí 1 602 040,-, požadovaná dotace 595 800 -. Bodové hodnocení
odpovídá a projekt byl doporučen k podpoře.

Žadatel Bc. Jana Rábová, projekt DOTACE NA VYBAVENÍ KREJČOVSKÉ DÍLNY – ze tří
členné skupiny hodnotitelů projekt představila Ing. Petra Škopová. Žádost o dotaci se vztahuje k
dovybavení fungující krejčovské dílny. Konkrétně bude zakoupen průmyslový fixační lis a průmyslový
dírkovací stroj. Ruční práce je v této době velice ceněná, neobejde se bez moderních strojových
technologií, které dopomůžou žadatelce ke kvalitnějšímu zpracování výrobku, k rychlejší výrobě, k
usnadnění práce a tím pádem k větší spokojenosti zákazníků, zvýšení jejího příjmu.
Celkové výdaje projektu činí 200 034,-, požadovaná dotace 90 015,-. Bodové hodnocení odpovídá
a projekt byl doporučen k podpoře.

Žadatel Bc. Naďa Jakubská, projekt ÚČETNÍ SLUŽBY NECHANICE A OKOLÍ – ze tří členné
skupiny hodnotitelů projekt představila Ing. Petra Škopová. Záměrem projektu je v místě žadatelčina
trvalého bydliště vyčlenit a vybavit prostor pro poskytování účetních služeb. Rodinný dům, který je
v jejím vlastnictví, poskytuje dostatek místa pro účetní kancelář. Místo před domem bude sloužit k
zaparkování automobilu klientů. Vyčleněné místnosti bude potřebné vybavit kancelářským nábytkem a
zázemím pro klienty. V celém prostoru bude dostupná WIFI pro klienty zdarma. Služba bude spočívat v
kompletním zpracování účetnictví, a to jak daňové evidence, tak i účetnictví. Aby služby byly úplné,
bude žadatelka poskytovat také daňové a ekonomické poradenství. Účetní služby sebou nesou velké
množství dokladů všeho druhu. Pro tyto účely se žadatelka rozhodla zřídit elektronický archiv. Služba
spočívá v naskenování dokumentu do připraveného úložiště. Výhodou je rychlé vyhledání dokumentu
či dokladu a možnost s tímto elektronicky zpracovaným dokumentem dále pracovat. Klient tak bude mít
své doklady přístupné odkudkoli, kde se může připojit k internetu.
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Všechny tyto služby jsou náročné na výpočetní techniku a vybavení kancelářskými stroji. Pro tyto účely
je potřebné pořídit účetní software, software na zpracování elektronické dokumentace, počítače, skener
a multifunkční tiskárnu.
Celkové výdaje projektu činí 377 469,-, požadovaná dotace 169 861,-. Bodové hodnocení odpovídá
a projekt byl doporučen k podpoře.

USNESENÍ VK 6/3:
VK schvaluje všechny předložené a hodnocené projekty k financování z Programu
rozvoje venkova a doporučuje je Programovému výboru k jejich schválení.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Diskuze, závěr
V diskuzi Iva Horníková uvedla, že výzva byla vyhlášena na 4 mil. pro Fichi č. 8 a 4 mil pro Fichi č.
10. Zbylé finanční prostředky navrhne kancelář MAS Programovému výboru k navýšení do další
výzvy.
K jednotlivým projektům bylo diskutováno průběžně a jednání Mgr. Jaroslava Slavíková ukončila
v 18.00 hodin.

Žadatel

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

ZAS Mžany a.s.
ZS Kratonohy
Agrodružstvo Lhota pod Libčany
Celkem Fiche č. 8

3 407 891
2 617 409
2 956 162
8 981 462,00 Kč

1 322 217
1 081 574
1 333 000
3 736 791,00 Kč

STATEK KYDLINOV s.r.o.,
Martina Špicarová
AURA truhlářství s.r.o.,
Bc. Jana Rábová
Bc. Naďa Jakubská
Celkem Fiche č. 10

4 484 000
927 894
1 602 040
200 034
377 469
7 591 437,00 Kč

1 980 000
417 552
595 800
90 015
169 861
3 253 228,00 Kč
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Součástí tohoto zápisu jsou podklady tří členné komise, ve složení:
Mgr. Jaroslava Slavíková
MUDr. František Hošek
Aleš Krátký
Žadatelé STATEK KYDLINOV s.r.o., Martina Špicarová, AURA truhlářství s.r.o., navštívila komise
osobně, vzhledem ke skutečnosti, že si nárokovali body za novou službu. Komise shledala, že body jsou
oprávněné a doložila zápis s fotodokumentací.
Hlasování Výběrové komise
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V Nechanicích dne 13. 7. 2017
Zapsala: Ing. Iva Horníková

Zápis ověřila: Jana Pečenková, zastupující Obec Mokrovousy

předsedkyně Výběrové komise
Mgr. Jaroslava Slavíková
zastupující obec Libčany
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Návštěva hodnocených projektů
Projekt: Obráběcí centrum, žadatel AURA truhlářství s.r.o.
Předmětem prohlídky byla nová provozovna zavedené truhlářské firmy. Provozovna stojí na okraji
zástavby průmyslové zóny a sjezdu dálnice D11. Truhlářství AURA využívá dřevoobráběcí stroje.
Místním šetřením byla zjišťována potřebnost nového obráběcího stroje, který je předmětem žádosti o
dotaci. Jedná se o plně automatický obráběcí stroj, který nyní firmě schází. Tento stroj s maximální
přesností frézuje do dílců otvory a drážky pro panty a díly pro montáž jednotlivých dílů. Komise
shledala, že se skutečně jedná o novou službu, kterou doposud žadatel nenabízel.

Vnitřní prostory truhlářské dílny
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Návštěva hodnocených projektů
Projekt: Dílna pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky
Žadatel: Statek Kydlinov s.r.o.
Předmětem prohlídky byly prostory pro novou zástavbu dílny pro opravy a údržbu zemědělské,
komunální a speciální techniky. Nový objekt by měl být vestavěn mezi objekty stávající, kde se nachází
nyní částečné zastřešení. Předmětem projektu je i vybavení nově vystavené dílny vybavením,
potřebným pro opravy. Využití těchto prostor bude možné i pro organizace obce, tak jak je uvedeno
v žádosti. Po výstavbě budou tyto prostory maximálně využitý pro daný záměr. Komise shledala, že se
skutečně jedná o novou službu, kterou doposud žadatel nenabízel.
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Návštěva hodnocených projektů
Projekt: Cukrárna Hvozdnice
Žadatel: Martina Špicarová
Předmětem prohlídky byly nově vybudované prostory v těsném sousedství rodinného domu, které
budou využívány jako prostory nové cukrárny. Nyní je tento objekt před dokončením. Projekt řeší
dovybavení dle hygienických nároků na správné třídění potravin a konečných výrobků. Součástí stavby
je i terasa pro občerstvení zákazníků nejen obce Hvozdnice, ale i širokého okolí. Komise shledala, že se
skutečně jedná o novou službu, kterou doposud žadatel nenabízel.
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