Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov dne 3. 5. 2018
v zasedací místnosti MÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů PRV
3. Výběr projektů z PRV Výzva č. 2
4. Diskuze, závěr
1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila předsedkyně komise Mgr. Jaroslava Slavíková a za zapisovatelku navrhla
Ing. Ivu Horníkovou a ověřovatelkou zápisu Ing. Petru Škopovou, zastupující BERDA z.s.
Mgr. Jaroslava Slavíková dále konstatovala, že je přítomno 9 členů VK a zasedání Výběrové
komise je tudíž usnášení schopné.
USNESENÍ VK 6/1:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání a Ing. Ivu Horníkovou, zapisovatelkou
zápisu. Ověřovatelkou zápisu Ing. Petru Škopovou, zastupující BERDA z.s.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů PRV
Přítomní členové, kteří se podíleli na hodnocení projektů, podepsali Etický kodex a pracovníci
kanceláře MAS, kteří se podíleli na výzvě č. 2 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. 2 PRV.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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3. Výběr projektů z PRV
Mgr. Jaroslava Slavíková připomněla rozdělení projektů mezi jednotlivé členy komise a
vyzvala členy k představení projektů a jejich hodnocení. Ve Výzvě č. 2 bylo přijato celkem 6
projektů, z toho jeden neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a kancelář MAS
projekt vyřadila. Dále informovala, že ve Fichi č. 9 Produkty nebyly přijaty žádné projekty.
Člen komise

Žadatel

Zuzana Chalupová
Bc. Hana Pekárková
Mgr. Václav Hrček
Prof. Aleš Macela
MUDr. František Hošek
Aleš Krátký
Mgr. Pavel Mrkvička
Ing. Petra Škopová

Martina Špicarová, Josef Polák
Martina Špicarová, Josef Polák
Zdeněk Kašpar
Obec Hvozdnice, Obec Stračov
Obec Hvozdnice, Obec Stračov
Zdeněk Kašpar
Zdeněk Kašpar, Obec Hvozdnice, Obec Stračov
Martina Špicarová, Josef Polák

Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa
Žadatel OBEC STRAČOV, projekt Posílení rekreační funkce lesa v intravilánu obce
Stračov – ze tří členné skupiny hodnotitelů projekt představil Mgr. Pavel Mrkvička.
Realizací projektu vznikne odpočinkové, naučné a rekreační místo na pozemku p.p. 97/7 v obci
Stračov, který je veden jako lesní pozemek a je ve vlastnictví žadatele, tedy obce Stračov.
Parcelu 97/7 obec Stračov zakoupila od Lesů České republiky, s.p. cca v roce 2010 pro dané
účely – tj. rekreační funkce a navazuje na centrum obce a tudíž je velmi vhodný k realizaci
daného záměru. Cílem projektu je nabídnout občanům Stračova a veřejnosti z území MAS
Hradecký venkov místo k aktivnímu strávení volného času. Toto vybrané místo bude splňovat
hned několik funkci. Mimo odpočinku, ke kterému budou sloužit altán a lavičky, dále nabídne
lokalita i funkci naučnou. Budou zde umístěny tabule s přírodovědnou tématikou, které
seznámí návštěvníky s místní faunou a florou, ale i s nedalekou přírodní rezervací Kazatelna.
Vybraná lokalita bude doplněna o interaktivní vzdělávací a herní prvky pro děti. Celý tento
prostor je zalesněný. Ze severní a východní strany je obklopen větším mokřadem, z jižní a
západní strany je obklopen větším rybníkem.
Celkové výdaje projektu činí 668 500,-, požadovaná dotace 668 500,-. Bodové hodnocení
20 bodů odpovídá hodnocení a projekt byl schválen Výběrovou komisí.

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost
IČO: 27517730, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, www.mashradeckyvenkov.cz, kancelar.mas@seznam.cz

Programovací období 2014-2020

Žadatel OBEC HVOZDNICE, projekt Lesní altán Hvozdnice – ze tří členné skupiny
hodnotitelů projekt představil MUDr. František Hošek.
Projekt řeší stavební úpravy lesního altánu a přístupové lesní cesty na p.č. 504/1. Parcela je
majetkem žadatele. Na altánu budou provedeny stavební úpravy dřevěné konstrukce a sedlové
střechy. Objekt bude sloužit jako letní přístřešek pro odpočinek návštěvníků lesa i pro pořádání
kulturních a společenských akcí obcí Hvozdnice a Libčany. Altán bude vybaven lavicemi a
odpadkovými koši, které budou umístěny v altánu a na zpevněné ploše před altánem. Objekt
není napojen na sítě technického vybavení, a proto bude v rámci projektu zakoupena
elektrocentrála. V rámci projektu bude opravena přístupová lesní pěšina v šířce 2 metrů, která
vede k altánu od stávající komunikace mezi obcemi Hvozdnice a Libčany a bude pokračovat k
rybníku. Součástí odpočinkového a rekreačního místa bude osazení herního prvku pro děti lanové centrum a informační tabule o historii místa. V rámci projektu bude pořízeno vybavení
pro pořádání venkovních akcí v novém altánu a na přilehlé zpevněné ploše. Jedná se o 5 párty
setů (2 lavice a stůl), 2 nůžkové stany, výčepní zařízení a ozvučení. Toto vybavení bude
uskladněno v budově Obecního úřadu Hvozdnice čp. 51 ve vlastnictví žadatele. Cílem projektu
je vytvořit místo, které bude vhodné pro aktivní trávení volného času obyvatel v rámci
mikroregionu Urbanická brázda.
Celkové výdaje projektu činí 813190,- požadovaná dotace 813190,-. Bodové hodnocení 20
bodů odpovídá hodnocení a projekt byl schválen Výběrovou komisí.

Fiche č. 8 Zemědělci
Žadatel JOSEF POLÁK, projekt Investice do zemědělské techniky – ze tří členné skupiny
hodnotitelů projekt představila Ing. Petra Škopová.
Žadatel hospodaří na 80,39 ha zemědělské půdy s výraznou specializací na pěstování zeleniny
a brambor. Část svojí produkce prodává ve své maloobchodní prodejně v Lochenicích brambory, cibuli, v podzimní sezóně krouhané zelí atd. Zbylou část produkce odebírají větší
obchodníci. Aby byl žadatel schopen udržet současný rozsah, musí každoročně investovat do
výrobní základny. To neznamená pouze strojové vybavení pro polní výrobu, ale také techniku
a technologii pro naskladňování a následné vyskladňování, třídění, vážení a balení produktu.
Bez toho by nebyl schopen konkurovat ostatním pěstitelům a především dovážené produkci,
která bývá v některých případech i dotovaná. Tento projekt se týká pořízení technologie
naskladňování zeleniny a brambor – příjmová vana. Žadatel se zavazuje vytvořit 1 pracovní
místo.
Celkové výdaje projektu činí 1 744 000,- požadovaná dotace 725 000,-. Bodové hodnocení
100 bodů odpovídá hodnocení a projekt byl schválen Výběrovou komisí.
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Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity
Žadatel MARTINA ŠPICAROVÁ, projekt Cukrárna – ze tří členné skupiny hodnotitelů
projekt představila paní Zuzana Chalupová.
Záměrem projektu je do nově otevřeného provozu cukrárny s výrobnou v obci Hvozdnice
pořídit auto na rozvoz cukrářských výrobků. Cukrárna s výrobnou nabízí nejen možnost
posezení, ale i výrobu kvalitních cukrářských výrobků vlastní výroby. Výrobna je zařízena také
na výrobu studené kuchyně, má zájem nabízet a rozvážet také výrobky typu chlebíčků,
obložených mís apod. Aby se potraviny nezkazily a byly hygienicky dopraveny k zákazníkům,
potřebuje pro své podnikání motorové vozidlo kategorie N1 s chladící jednotkou. Výrobky
budou rozváženy po území MAS.
Celkové výdaje projektu činí 496 100,-, požadovaná dotace 223 245,-. Bodové hodnocení
90 bodů odpovídá hodnocení a projekt byl schválen Výběrovou komisí.
Žadatel ZDENĚK KAŠPAR, projekt Hradecký venkov z ptačí perspektivy– ze tří členné
skupiny hodnotitelů projekt představil pan Aleš Krátký.
Záměrem projektu je pořízení technického vybavení pro poskytování komplexního balíku
služeb leteckých prací s UAV. Bezpilotní systémy se dostávají do povědomí lidí čím dál více,
nejen díky možnosti netradičního pohledu na svět z ptačí perspektivy ale také díky širokým
možnostem využití, jako jsou například pořizování leteckých fotografií a videozáznamu,
výškové inspekce, revize, kontrolní lety, letecké mapování, letecká termovize a mnoho dalších.
Výše zmíněné implikuje v minimalizaci nákladů na provoz, usnadňuje práci v těžko
dostupných místech, čímž omezuje rizika lidského zranění a je časově efektivnější v porovnání
s použitím těžké techniky.
Celkové výdaje projektu činí 999 989, požadovaná dotace 417 552,-. Bodové hodnocení 90
bodů odpovídá hodnocení a projekt byl schválen Výběrovou komisí.
USNESENÍ VK 6/3:
VK schvaluje hodnocení všech předložených projektů z Programu rozvoje venkova a
doporučuje je Programovému výboru k jejich schválení a financování z PRV.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Diskuze
Členové Výběrové komise v diskuzi upozornili, že projekt Hradecký venkov z ptačí
perspektivy je finančně nákladný na možnosti začínajícího podnikatele, kdy ze žádosti není
jasné, zda má na území MAS zajištěné zakázky pro svoje podnikání. Proto navrhují, aby bylo
do výběrových kritérií u Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity, pro následují výzvy zapracováno
kritérium – Žadatel předložil zpracovaný podnikatelský plán. Dále upozornili, že se žadatel
v projektu nezmiňuje, jak zajistí udržitelnost zařízení v případě odcizení či poškození zařízení.

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost
IČO: 27517730, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice, www.mashradeckyvenkov.cz, kancelar.mas@seznam.cz

Programovací období 2014-2020

Výsledná tabulka pro Výzvu č. 2

Fiche č. 8 Zemědělci
Žadatel

JOSEF POLÁK

Projekt
Investice do
zemědělské techniky

Celkové výdaje Požadovaná dotace Počet bodů

1744000,00

Celkem za Fichi č. 8

725000,00

100

725000,00
Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity

MARTINA ŠPICAROVÁ Cukrárna
Hradecký venkov z
ZDENĚK KAŠPAR
ptačí perspektivy

496100,00

223245,00

90

999989,00

449995,00

90

Celkem za Fichi č. 10

673240,00
Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa

OBEC STRAČOV
OBEC HVOZDNICE

Celkem za Fichi č. 11

Posílení rekreační
funkce lesa v
intravilánu obce
Stračov
Lesní altán Hvozdnice

668500,00
813190,00

668500,00
813190,00

1481690,00
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Celková výše alokace pro Výzvu č. 2 byla stanovena na 5 806 811,- Kč. Žadatelé měli možnost
předkládat projekty ve Fichích č. 8, 9, 10, 11.

Ve Výzvách č. 1 a č. 2 PRV byla na projekty našich žadatelů rozděleny dotace ve výši:
Fiche č. 8 Zemědělci
Fiche č. 9 Produkty

4 461 791,00 Kč
0 Kč

Fiche č. 10 Nezemědělské aktivity

2 743 255,00 Kč

Fiche č. 11 Rekreační funkce lesa

1 481 690,00 Kč

Celková alokace PRV pro období 2014 – 2020 činí 23 260 000 Kč.
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Hlasování Výběrové komise
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V Nechanicích dne 3. 5. 2018
Zapsala: Ing. Iva Horníková

Zápis ověřila: Ing. Petra Škopová, zastupující BERDA z.s.

předsedkyně Výběrové komise
Mgr. Jaroslava Slavíková
zastupující Obec Libčany
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