
             

                  

                                                                                                                                            

 
Zápis z jednání Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. konané 

dne 25. 7. 2018 v Týnci nad Labem v Hotelu Racek 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Volba předsedy výběrové komise 
5. Proškolení členů výběrové komise o střetu zájmů 
6. Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS 
7. Různé 
8. Usnesení, ukončení 

1. Zahájení 
15:00 hod – Paní Jitka Vokolková zahájila schůzi a přivítala všechny členy Výběrové komise (dále jen VK) a 
hosty z Centra pro regionální rozvoj (dále jen CRR).  

Manažerka kanceláře MAS Ing. Nikola Bendáková představila členy VK. Přítomno dle prezenční listiny je 5 
členů Výběrové komise z celkového počtu 5 členů. Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nedisponuje 
více než 49 % hlasovacích práv a výběrová komise je tak usnášeníschopná.  

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Paní Jitka Vokolková navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Zapisovatel:  Projektový manažer pro PRV – Ing. Stanislav Štumpf 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Oldřich Novotný, pí. Věra Debelková 

Jiné návrhy nebyly podány, hlasování tedy proběhlo současně. Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o 
zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 

Hlasování č. 1 – Zapisovatel, ověřovatelé 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 
Závěr VK25072018-1: Zapisovatelem byl zvolen projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf a jako 
ověřovatelé zápisu byli zvoleni Mgr. Oldřich Novotný a paní Věra Debelková. 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

3. Schválení programu 

Manažerka MAS Zálabí Ing. Nikola Bendáková oznámila členům VK, že program byl zaslán e-mailem. Nebyly 
podány žádné připomínky. 

Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o programu VK. 

Hlasování č. 2 – Schválení programu 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 
Závěr VK25072018-2: Program schůze VK byl schválen v předloženém znění, a to bez připomínek nebo 
návrhů. 

 4. Volba předsedy Výběrové komise MAS Zálabí 
Manažerka kanceláře Ing. Nikola Bendáková se dotázala, zdali by někdo chtěl na funkci předsedy VK 
kandidovat. Nikdo se nepřihlásil. Předložila tedy návrh zvolit jako předsedkyni VK paní Jitku Vokolkovou za 
obec Tři Dvory, která s kandidaturou souhlasila. 

Hlasování č. 3 – Volba předsedy VK  
Navržený zástupce  Subjekt Přítomno Pro Proti Zdržel se 
Paní Jitka Vokolková Obec Tři Dvory 5 5 0 0 
Závěr VK25072018-3: VK rozhodla o schválení předsedy Výběrové komise MAS Zálabí. Předsedkyní VK MAS 
Zálabí byla zvolena paní Jitka Vokolková.  

5. Proškolení členů Výběrové komise o střetu zájmu 

Manažerka kanceláře Ing. Nikola Bendáková uvedla, že všichni členové VK byli proškoleni o způsobu 
provádění věcného hodnocení a o střetu zájmů. Všem členům VK byly zaslány podklady k věcnému 
hodnocení Výběrovou komisí a zároveň etické kodexy. Členové VK se s veškerými podklady k jednání 
seznámili a souhlas s jejich obsahem stvrdili svým podpisem. Členové VK, kteří jsou ve střetu zájmů, 
nemohou hodnotit příslušné žádosti o podporu ani ostatní žádosti v dané výzvě, resp. žádosti podané do 
příslušného opatření/Fiche.  

Členové Výběrové komise toto berou na vědomí. 

6. Věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzev MAS 

Manažerka kanceláře Ing. Nikola Bendáková seznámila členy s jednotlivými operačními programy a uvedla, 
že členové VK obdrželi veškeré potřebné podklady k jednání a k věcnému hodnocení žádostí o podporu 
předložených do výzev MAS. Dále předala slovo projektovým manažerům.  

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

6.1 - IROP 

Manažerka kanceláře Ing. Nikola Bendáková představila členům VK výzvu s názvem „MAS Zálabí – IROP – 
Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém“ (číslo výzvy 048/06_16_076/CLLD_16_02_103). Do 
této výzvy byl předložen jeden projekt a to následující: 
 
Název projektu:     Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín 
Reg. číslo projektu:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008977 
Žadatel:     Obec Starý Kolín 
Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 167 370,- Kč 

 
Výše uvedený projekt splnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a byl předán VK k věcnému 
hodnocení. Členům VK byly v dostatečném časovém předstihu zaslány veškeré podklady k projektu a VK se 
s těmito podklady seznámila. Během jednání VK provedla bodové hodnocení jednotlivých kritérií věcného 
hodnocení a vyplnila kontrolní list. Žadatel obdržel celkem 40 bodů a splnil tak podmínky věcného 
hodnocení. Všichni členové VK se shodli na bodovém ohodnocení a znění kontrolního listu.  

. 

Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení věcného hodnocení výše uvedeného projektu a jeho 
postoupení Radě MAS. 

Hlasování č. 4 – Schválení projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý 
Kolín 

Přítomno Pro Proti Zdržel se 
5 5 0 0 

Závěr VK25072018-4: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektu a postupují projekt do fáze 
výběru projektů Radou MAS. 

 

 

Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Bodové 
hodnocení    
Výběrové 

komise 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008977 Obec Starý 
Kolín 

Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice JSDH Starý 
Kolín 

1 167 370,- Kč 40 bodů 



             

                  

                                                                                                                                            

6.2 – Program rozvoje venkova (PRV) 

Projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf seznámil členy VK s přijatými projekty, které byly 
s veškerými potřebnými podklady zaslány všem členům VK. Výzva byla otevřena v termínu 14.6. – 17.7. 
2018. Informativní seminář pro žadatele se konal dne 7.9.2018. Do 1. výzvy MAS OP PRV reg. č. 
15/000/00000/120/000099/V001 bylo přijato 11 žádostí. Všechny žádosti úspěšně prošly administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti.  Hlasování o věcném hodnocení se bude konat po jednotlivých Fichích. Každý projekt 
hodnotili dva hodnotitelé a to ještě před schůzí VK (předhodnocení). Hodnotitelé podepsali kontrolní listy 
(strana E2 ŽoD). Celá Výběrová komise pak byla seznámena s body hodnotitelů a mohla se vyjádřit 
k jakémukoli kritériu a nakonec odsouhlasit/neodsouhlasit projekt. Výsledek hodnocení projektový 
manažer pro PRV zaznamenal do Prezenční listiny (Modré tabulky vydané SZIF) a členi VK stvrdili hodnocení 
podpisem.  

6.2.1. – Fiche č. 5 – Neproduktivní investice v lesích  

Do této Fiche byly přijaty tyto dva projekty.  

 
 Členové VK byli seznámeni s obsahem jednotlivých projektů a s bodovým ohodnocením žadatele a 
obodováním od dvou hodnotitelů. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Registrační číslo 
projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

-        
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel 

I 

Bodové 
hodnocení  

- 
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-   
Výběrové 

komise 

2018/01/02/07/1 obec Polní 
Chrčice 

Polnochrčický relaxační 
lesní koutek 

70 70 70 70 

2018/01/03/07/3 obec 
Dománovice 

Lidi pro les, les pro lidi. 
Lesní posezení s herními 
prvky v Dománovicích 

70 70 70 

 

70 

                                                                                                                                                  Minimální počet bodů: 30 
 
 
 
 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Hlasování o Fichi č. 5 se nemohl účastnit Ing. Miloslav Vokál za obec Polní Chrčice. Ing. Miloslav Vokál 
opustil místnost. Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení věcného hodnocení výše uvedených 
projektů a jejich postoupení Radě MAS. 

Hlasování č. 5 – Schválení projektů v rámci Fiche č. 5 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 
Závěr VK25072018-5: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektů Fiche č. 5 a postupují projekty 
do fáze výběru projektů Radou MAS. 

6.2.2. – Fiche č. 6 – Zemědělství  

Do této Fiche byly přijaty tyto čtyři projekty. 

 

Členové VK byli seznámeni s obsahem jednotlivých projektů a s bodovým ohodnocením žadatele a 
hodnocením od dvou hodnotitelů. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Registrační číslo 
projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení 

-        
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel 

I 

Bodové 
hodnocení  

-
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-  
Výběrové 

komise 

2018/01/04/07/4 Karel 
Horák 

Traktor pro farmu Choťovice 50 50 50 50 

2018/01/02/07/2 obec Polní 
Chrčice 

Mechanizace na 
obhospodařování travnatých 
ploch 

35 35 35 35 

2018/01/04/07/2 Agro 
Krakovany 

Nákup strojů rozmetadlo hnojiv 
AMAZONE a válce Cambridge 

35 35 35 35 

2018/01/04/07/3 Milan 
Ďoubal 

Nakladač pro živočišnou výrobu 35 35 35 35 



             

                  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Minimální počet bodů: 35 
Hlasování o Fichi č. 6 se nemohl účastnit Ing. Miloslav Vokál za obec Polní Chrčice. Ing. Miloslav Vokál 
opustil místnost. Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení věcného hodnocení výše uvedených 
projektů a jejich postoupení Radě MAS. 

 

Hlasování č. 6 – Schválení projektů v rámci Fiche č. 6 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

4 4 0 0 
Závěr VK25072018-6: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektů Fiche č. 6 a postupují projekty 
do fáze výběru projektů Radou MAS. 

6.2.3. – Fiche č. 7 – Uvádění produktů na trh 

Do této Fiche byly přijaty tyto dva projekty 

 
Členové VK byli seznámeni s obsahem jednotlivých projektů a s bodovým hodnocením žadatele a 
hodnocením od dvou hodnotitelů. VK nevznesla připomínek. 

Registrační číslo 
projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení    

-          
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel   

I 

Bodové 
hodnocení  

-
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-  
Výběrové 

komise 

2018/01/03/07/5 PROTECO 
AGRO 

Lineární plnící a balící 
linka lahví a sklenic 

40 40 40 40 

2018/01/04/07/1 Český 
mlynář 

Nakládka volných krmiv 35 35 35 35 

                                                                                                                                                        Minimální počet bodů: 30 
Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení věcného hodnocení výše uvedených projektů a jejich 
postoupení Radě MAS. 

Hlasování č. 7 – Schválení projektů v rámci Fiche č. 7 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 
Závěr VK25072018-7: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektů Fiche č. 7 a postupují projekty 
do fáze výběru projektů Radou MAS. 



             

                  

                                                                                                                                            

 

6.2.4. – Fiche č. 8 – Podpora podnikání 

Do této Fiche byly přijaty tyto tři projekty 

 
Členové VK byli seznámeni s obsahem jednotlivých projektů, s bodovým hodnocením žadatele a 
hodnocením od dvou hodnotitelů. Nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Registrační číslo 
projektu 

Žadatel Název projektu Bodové 
hodnocení    

-          
žadatel 

Bodové 
hodnocení 

- 
hodnotitel 

I 

Bodové 
hodnocení  

-
hodnotitel 

II 

Bodové 
hodnocení 

-  
Výběrové 

komise 

2018/01/03/07/1 Gradus Zařízení do laboratoře 
Gradus 

80 80 80 80 

2018/01/03/07/4 Dagmar 
Ulrichová 

Rozšíření vybavení 
kosmetického salonu 

65 65 65 65 

2018/01/03/07/2 Autocentrum 
Hájek 

Zařízení pro testování, 
opravy a generování IMA 
kódu vstřikovačů 

55 55 55 55 

                                                                                                                                             Minimální počet bodů: 35 
Hlasování o Fichi č. 8 se nemohla účastnit paní Věra Debelková za firmu Marina – lodě a karavany pro střet 
zájmu s firmou Autocentrum Hájek, jejíchž je jednatelkou. Zároveň projektový manažer pro PRV požádal o 
opuštění jednací místnosti pana Ing. Miloslava Vokála, a to z důvodu, aby byl zachován poměr veřejného a 
neveřejného sektoru při hlasování VK, minimální počet členů VK byl zachován. Paní Věra Debelková a pan 
Ing. Miloslav Vokál nebyli přítomni po celou dobu jednání dané Fiche. 

Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení věcného hodnocení výše uvedených projektů a jejich 
postoupení Radě MAS. 
 
 
 
 



             

                  

                                                                                                                                            

Hlasování č. 8 – Schválení projektů v rámci Fiche č. 8 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

3 3 0 0 
Závěr VK25072018-8: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektů Fiche č. 8 a postupují projekty 
do fáze výběru projektů Radou MAS. 

6.2.5. – Fiche č. 8 – Předložení vybraných projektů PRV 

Výsledky hodnocení, seznam ohodnocených a předvybraných projektů bude předán Radě MAS ke 
konečnému výběru projektů pro poskytnutí dotace. Současně VK předá radě MAS návrh alokace finančních 
prostředků. V dalších výzvách PRV bude využito 6 902 473,-Kč. 

 

Paní Jitka Vokolková nechala hlasovat o schválení výše alokovaných finančních prostředků a postupů všech 
projektů k hodnocení Rady MAS. 

 

Hlasování č. 9 – Schválení výše alokovaných finančních prostředků 
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 
Závěr VK25072018-9: Členové VK souhlasí s výší alokovaných finančních prostředků. Všechny projekty 
postupují je do fáze výběru projektů Radou MAS. 

 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

6.3 - OPZ 

Projektová manažerka Ing. Lucie Dostálová na začátku jednání upozornila na podjatost člena VK, paní Věry 
Debelkové a požádala ji o opuštění jednání. Zároveň požádala o opuštění jednací místnosti pana Ing. 
Miloslava Vokála, a to z důvodu, aby byl zachován poměr veřejného a neveřejného sektoru při hlasování 
VK, minimální počet členů VK byl zachován. Paní Věra Debelková a pan Ing. Miloslav Vokál nebyli přítomni 
po celou dobu jednání. 
Projektová manažerka Ing. Lucie Dostálová představila členům VK výzvu č. 94/03_16_047/CLLD_16_02_103   
s názvem „Výzva MAS Zálabí, z.s. - OPZ - Prorodinná opatření I“. V rámci této výzvy byly předloženy dvě 
projektové žádosti, jedna je zaměřena na vybudování a provoz školního klubu, druhá je zaměřena na 
vybudování a provoz příměstského tábora. Seznam projektů a základní informace o předložených 
projektech jsou následující: 

1. Reg. Č. projektu   CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881    
Název projektu   Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem    
Název žadatele   ZŠ Týnec nad Labem    
Celkové způsobilé výdaje   1 115 845 Kč 

2. Reg. Č. projektu   CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896    
Název projektu   Příměstský tábor Marina    
Název žadatele   Marina - lodě a karavany, s.r.o.   
Celkové způsobilé výdaje   850 129 Kč  

Obě žádosti úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.  Každý projekt 
hodnotili dva hodnotitelé, v souladu s pravidly programu. Jako podklad pro věcné hodnocení byl zpracován 
odborný posudek, který byl výběrové komisi předložen i se svými závěry a návrhem bodového hodnocení. 
Již při zaslání podkladů k hodnocení členům VK, kancelář MAS disponovala podepsanými etickými kodexy 
členů VK.  
Projektová manažerka Ing. Lucie Dostálová vyzvala členy VK k diskusi nad hodnocením obou projektů. Dále 
vyzvala k odsouhlasení návrhu bodového hodnocení. Výběrová komise schválila oba projekty se závěrem, 
že žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení a schválila výši přidělených bodů. 

 

Hlasování č. 10 – Schválení projektů  
Přítomno Pro Proti Zdržel se 

3 3 0 0 
Závěr VK25072018-10: Členové VK souhlasí s bodovým hodnocením projektů 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009881 - Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009896 - 
Příměstský tábor Marina a postupují je do fáze výběru projektů Radou MAS. 

 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 
 

7. Různé 
Členové VK se dotazovali na příští výzvu PRV a na bodové hodnocení žadatelů, kteří již podali žádosti, které 
byly úspěšně schváleny v rámci MAS i ŘO a s žadateli byla podepsána Dohoda. Příští výzva PRV bude 
otevřena jakmile to ŘO SZIF umožní. Žadatelé, kteří již projekty v rámci výzvy č. 1 podali a tyto žádosti 
prošly všemi stupni schválení, budou v příští výzvě bodově kráceni. Cílem je, aby bylo podpořeno co nejvíce 
subjektů.  
 

8. Usnesení, ukončení 
 
Předseda VK, paní Jitka Vokolková shrnula výsledky jednání výběrové komise. Souhrnné usnesení je 
uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu. 
 
Předseda VK paní Jitka Vokolková poděkovala všem členům VK za účast a zdárný průběh jednání a v 17:00 
hod. ukončila jednání Výběrové komise MAS Zálabí. 

 

Zapsal: 

Ing. Stanislav Štumpf  …………………………………………………….  

 

Předseda VK:  

Obec Tři Dvory – pí. Jitka Vokolková …………………………………………………….  

 

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Oldřich Novotný                                               ……………………………………………………. 

pí. Věra Debelková                                                    ……………………………………………………. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Usnesení Výběrové komise MAS Zálabí, z.s. 
2. Prezenční listina 
3. Seznam ohodnocených projektů za IROP 
4. Seznam ohodnocených projektů za PRV 
5. Seznam ohodnocených projektů za OPZ 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 
 

Příloha č. 1 

 

Usnesení řádné Výběrové komise MAS Zálabí, z. s. 

ze dne 25. července 2018 v Týnci nad Labem 

 

VK MAS Zálabí z. s. 

- Schvaluje za zapisovatele VK projektového manažera MAS Zálabí Ing. Stanislava Štumpfa 

- Schvaluje jako ověřovatele zápisu VK pí. Věru Debelkovou a Mgr. Oldřicha Novotného 

- Schvaluje program VK 

- Schvaluje volbu předsedy VK pí. Jitku Vokolkovou 

- Bere na vědomí informace o způsobu výběru projektů věcného hodnocení a o střetu zájmů 

-  Schvaluje bodové hodnocení projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Starý Kolín a postupuje 

projekt do fáze výběru projektů Radou MAS. 

-     Schvaluje bodové hodnocení projektů Polnochrčický relaxační lesní koutek, Lidi pro les, les pro lidi. 

Lesní posezení s herními prvky v Dománovicích a postupují tyto projekty do fáze výběru projektů 

Radou MAS. 

-      Schvaluje bodové hodnocením projektů Traktor pro farmu Choťovice, Mechanismus na 

obhospodařování travnatých ploch, Nákup strojů rozmetadlo hnojiv Amazone a válců Cambridge, 

Nakladač pro živočišnou výrobu a postupují tyto projekty do fáze výběru projektů Radou MAS. 

- Schvaluje bodové hodnocením projektů Lineární plnící a balící linka lahví a sklenic, Nakládka volných 

krmiv a postupují tyto projekty do fáze výběru projektů Radou MAS. 

- Schvaluje bodové hodnocením projektů Zařízení do laboratoře Gradus, Rozšíření vybavení 

kosmetického salonu, Zařízení pro testování, opravy a generování IMA kódů vstřikovačů a postupují 

tyto projekty do fáze výběru projektů Radou MAS. 

- Schvaluje výše alokovaných finančních prostředků projektů PRV. 

- Schvaluje bodové hodnocení projektů Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem, Příměstský tábor Marina a 

postupují tyto projekty do fáze výběru projektů Radou MAS. 

- Bere na vědomí informace z bodu různé 



             

                  

                                                                                                                                            

 

 

Příloha č. 2 – Prezenční listina 

 

 

 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Příloha č. 3 – Seznam ohodnocených projektů za IROP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 
 
Příloha č. 4 – Seznam ohodnocených projektů za PRV 

 

 
 



             

                  

                                                                                                                                            

 

Příloha č. 5 – Seznam ohodnocených projektů za OPZ 

 

 
 

 
 


