
          

Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 21. 8. 2018  

od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS 

 

Přítomni: 

Ladislav Lesák - Obec Býškovice (sektor V, 1-obec) 

Fibich Ivan - ZŠ a MŠ Bělotín (sektor V, 4-vzdělávání, sociální služby) 

Malovec Pavel - Včelí království z.s. (sektor S, 5-spolky) 

Březík Petr – FO (sektor S, 6-občané) 

Mikuš Radovan – FO (sektor S, 6-občané) 

Hradil Arnošt - Hradil Arnošt (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Honová Marie - Statky Potštát a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství) 

Wildner Miroslav – FO (sektor S, 6-občané) 

 

Omluveni: 

Pavelková Marta - Spolek Patriot (sektor S, 5-spolky) 

 

Hosté: 

František Kopecký, MAS Hranicko 

Žaneta Rosová, MAS Hranicko  

 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich 

 

Program: 

1) Věcné hodnocení projektů ve výzvě:  

a) Výzva č. 2 MAS-PRV 

 Modernizace sklenářství 2018 (ev. č. projektu 02/2018/002) – žadatel Sklenářství Viol 

s.r.o. 



          

 Nákup namitou a přísevu pro luční brány (ev. č. projektu 02/2018/003) – žadatel Alois 

Ondroušek 

 Dílny – oprava a údržba zemědělských strojů a motorových vozidel (ev. č. projektu 

02/2018/004) – žadatel Alois Ondroušek 

 Nákup traktoru s čelním nakladačem (ev. č. projektu 02/2018/005) – žadatel Ing. Radek 

Hradil 

 Nákup zemědělských strojů (8-mi řádkový kukuřičný adaptér a mulčovač) (ev. č. 

projektu 02/2018/006) – žadatel FARMA ONDROUŠEK s.r.o. 

 Modernizace provozu 2018 (ev. č. projektu 02/2018/007) – žadatel BSM – kovovýroba 

s.r.o. 

 Chladící tank na syrové kravské mléko (ev. č. projektu 02/2018/009) – žadatel Ing. 

Lubomír Holčák 

 Tažené půdní válce CAMBRIDGE (ev. č. projektu 02/2018/010) – žadatel Lubomír Holčák 

 Společné venkovní ustájení telat (ev. č. projektu 02/2018/011) – žadatel Bc. Marie 

Holčáková 

 Rozvoj podnikání - Jiří Slovák (ev. č. projektu 02/2018/012) – žadatel Jiří Slovák 

 Pořízení zemědělské techniky - Statky Potštát a.s. (ev. č. projektu 02/2018/013) – 

žadatel Statky Potštát, a.s. 

 Pořízení nového shrnovače (ev. č. projektu 02/2018/014) – žadatel Petr Voldán 

 Vybavení stolárny CNC strojem (ev. č. projektu 02/2018/015) – žadatel Sargánek, spol. s 

r.o. 

 Rozvoj firmy ORSÁG STAVBY s.r.o. (ev. č. projektu 02/2018/016) – žadatel ORSÁG 

STAVBY s.r.o. 

 Relaxační zóna (ev. č. projektu 02/2018/017) – žadatel PENZION OSTRAVANKA, s.r.o. 

 Nákup strojů Petr Remeš (ev. č. projektu 02/2018/018) – žadatel Petr Remeš 

 CNC vertikální obráběcí centrum (ev. č. projektu 02/2018/019) – žadatel Václav Havran 

 Modernizace strojů a zařízení - Eduard Kozák (ev. č. projektu 02/2018/020) – žadatel 

Eduard Kozák 

 Modernizace výrobny v Lučicích (ev. č. projektu 02/2018/020) – žadatel Eduard Kozák 

 Rozvoj farmy (ev. č. projektu 02/2018/022) – žadatel Hana Klvaňová 

 Plnička mléka (ev. č. projektu 02/2018/023) – žadatel Hana Klvaňová 

 Pořízení nových užitkových vozidel a sady nářadí pro společnost Pony Auto Trend s. r. o. 

(ev. č. projektu 02/2018/024) – žadatel PONY AUTO trend s.r.o. 

 Rozvoj oční optiky v Hranicích (ev. č. projektu 02/2018/025) – žadatel Svatava 

Menšíková 

 Pořízení robotizovaného pracoviště se zásobníkem polotovarů (ev. č. projektu 

02/2018/026) – žadatel SV Olšovec s.r.o. 



          

 Vybavení pro architektonickou a projekční činnost (výzva č.2) (ev. č. projektu 

02/2018/027) – žadatel Ing. arch. Tomáš Kratochvíla 

 Zvýšení atraktivity a kvality nabízených služeb v hotelu Centrum (ev. č. projektu 

02/2018/028) – žadatel Everness s.r.o. 

 

b) 2. výzva MAS Hranicko-IROP 03 Sociální služby 

 Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031) – žadatel ELIM Hranice o.p.s. 

Vysvětlení: jedná se o opětovné věcné hodnocení  projektu, a to z toho důvodu, že po 

Závěrečném ověření způsobilosti na CRR bylo MAS zjištěno, že žadatel během ZoZ snížil indikátor, 

jehož hodnota byla předmětem bodového hodnocení Výběrové komise u kritéria VH3. V tomto 

kritériu VH3 obdržel ELIM plný počet bodů, tedy 10, po snížení hodnoty indikátoru je bodový zisk 

v tomto kritériu 0 bodů. ELIM by tak celkově získal namísto 80 bodů pouze 70 bodů (minimální 

počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů). Výsledné pořadí projektů to neovlivní, jelikož ELIM byl 

v rámci 2. Výzvy MAS-IROP03 Rozvoj sociálních služeb jediným žadatelem. Dle pokynů IROP je 

ovšem nutné vrátit projekt do stavu věcného hodnocení a věcné hodnocení provést znovu.  

Předseda přepočítal přítomné členy Výběrové komise, přítomno bylo 8 z 9 členů, tudíž 

Výběrová komise MAS je usnášeníschopná. 

1.) Věcné hodnocení projektů v daných výzvách:  

a) Výzva č. 2 MAS Hranicko-PRV 

 Modernizace sklenářství 2018 (ev. č. projektu 02/2018/002) – žadatel Sklenářství Viol s.r.o. 

 Nákup namitou a přísevu pro luční brány (ev. č. projektu 02/2018/003) – žadatel Alois Ondroušek 

 Dílny – oprava a údržba zemědělských strojů a motorových vozidel (ev. č. projektu 02/2018/004) – 

žadatel Alois Ondroušek 

 Nákup traktoru s čelním nakladačem (ev. č. projektu 02/2018/005) – žadatel Ing. Radek Hradil 

 Nákup zemědělských strojů (8-mi řádkový kukuřičný adaptér a mulčovač) (ev. č. projektu 02/2018/006) – 

žadatel FARMA ONDROUŠEK s.r.o. 

 Modernizace provozu 2018 (ev. č. projektu 02/2018/007) – žadatel BSM – kovovýroba s.r.o. 

 Chladící tank na syrové kravské mléko (ev. č. projektu 02/2018/009) – žadatel Ing. Lubomír Holčák 

 Tažené půdní válce CAMBRIDGE (ev. č. projektu 02/2018/010) – žadatel Lubomír Holčák 

 Společné venkovní ustájení telat (ev. č. projektu 02/2018/011) – žadatel Bc. Marie Holčáková 

 Rozvoj podnikání - Jiří Slovák (ev. č. projektu 02/2018/012) – žadatel Jiří Slovák 



          
 Pořízení zemědělské techniky - Statky Potštát a.s. (ev. č. projektu 02/2018/013) – žadatel Statky Potštát, 

a.s. 

 Pořízení nového shrnovače (ev. č. projektu 02/2018/014) – žadatel Petr Voldán 

 Vybavení stolárny CNC strojem (ev. č. projektu 02/2018/015) – žadatel Sargánek, spol. s r.o. 

 Rozvoj firmy ORSÁG STAVBY s.r.o. (ev. č. projektu 02/2018/016) – žadatel ORSÁG STAVBY s.r.o. 

 Relaxační zóna (ev. č. projektu 02/2018/017) – žadatel PENZION OSTRAVANKA, s.r.o. 

 Nákup strojů Petr Remeš (ev. č. projektu 02/2018/018) – žadatel Petr Remeš 

 CNC vertikální obráběcí centrum (ev. č. projektu 02/2018/019) – žadatel Václav Havran 

 Modernizace strojů a zařízení - Eduard Kozák (ev. č. projektu 02/2018/020) – žadatel Eduard Kozák 

 Modernizace výrobny v Lučicích (ev. č. projektu 02/2018/020) – žadatel Eduard Kozák 

 Rozvoj farmy (ev. č. projektu 02/2018/022) – žadatel Hana Klvaňová 

 Plnička mléka (ev. č. projektu 02/2018/023) – žadatel Hana Klvaňová 

 Pořízení nových užitkových vozidel a sady nářadí pro společnost Pony Auto Trend s. r. o. (ev. č. projektu 

02/2018/024) – žadatel PONY AUTO trend s.r.o. 

 Rozvoj oční optiky v Hranicích (ev. č. projektu 02/2018/025) – žadatel Svatava Menšíková 

 Pořízení robotizovaného pracoviště se zásobníkem polotovarů (ev. č. projektu 02/2018/026) – žadatel SV 

Olšovec s.r.o. 

 Vybavení pro architektonickou a projekční činnost (výzva č.2) (ev. č. projektu 02/2018/027) – žadatel Ing. 

arch. Tomáš Kratochvíla 

 Zvýšení atraktivity a kvality nabízených služeb v hotelu Centrum (ev. č. projektu 02/2018/028) – žadatel 

Everness s.r.o. 

 

Předseda Výběrové komise I. Fibich přivítal přítomné a předal slovo manažerovi MAS F. 

Kopeckému. Ten informoval o dosavadním průběhu Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV:  

 Vyhlášení výzvy 4.6. 2018, ukončení příjmu žádostí 3.7. 2018 

 Vyhlášeny byly celkem 4 Fiche: Fiche MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty, Fiche MAS-PRV 13 Drobné podnikání 

a Fiche MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 

 Informační seminář pro žadatele – dotační program MAS-PRV pro Výzvu č. 2 proběhl 12.6. 

2018 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy podáno 29 Žádostí o dotaci. 3 Žádosti o dotaci byly 

vyřazeny: 1 na žádost žadatele (podáno omylem dvakrát), 2 projekty nesplnily kritéria 

přijatelnosti. Do hodnocení Výběrovou komisí tak postoupilo 26 Žádostí. Seznam přijatých 

žádostí byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko. 

 Hodnocení projektů:  



          

 U přijatých Žádostí o dotaci včetně příloh MAS Hranicko provedlo 

administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních 

náležitostí), kontrolu přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se 

pro daný projekt dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle 

kontrolního listu) 

 MAS Hranicko vyzvalo žadatele, u nichž byly zjištěny nedostatky k jejich doplnění  

 Dne 14.8. 2018 proběhlo Veřejné slyšení žadatelů v rámci Výzvy č. 2 dotačního 

programu MAS-PRV 

 Na jednání VK 26.7.2018  proběhlo přidělení projektů v rámci Výzvy č. 2 MAS-

PRV k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 

Určení členové Výběrové komise provedli věcné hodnocení projektů tzn. že určili míru naplnění 

daného kritéria věcného hodnocení, dle bodové škály a navíc uvedli zdůvodnění přiděleného 

počtu bodů danému kritériu v hodnotícím listu. Tam, kde se 3 hodnotitelé shodli v bodování, 

byly bodové hodnoty na jednání rovnou přeneseny do společného hodnotícího listu, níže jsou 

zachyceny ty preferenční kritéria těch projektů, kde se hodnotitelé ve svých individuálních 

hodnoceních neshodli a shodu nalezli až při vzájemné argumentaci během jednání Výběrové 

komise. Výsledné bodové hodnoty byly zaneseny do společného hodnotícího listu, ze kterého 

budou přepsány do formuláře Žádostí o dotaci. 

 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 2. výzvě MAS-PRV ve 

Fichi 11 ve střetu zájmu? Vystoupila paní M. Honová – pracuje ve firmě Statky Potštát, a.s. tudíž 

opustila jednání. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7, Dle Interních postupů MAS-PRV je  ověřeno, že 

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% 

hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 29 %, nejvíce zastoupena 

zájmová skupina 6-občané=3 přítomní členové, ostatní zájmové skupiny: 5-spolky, 2- zájmová 

skupina zemědělství, lesnictví, potravinářství, 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1 

přítomném členovi. 



          

FICHE 11 Rozvoj zemědělských podniků 

Alois Ondroušek 

Kritérium 4: hodnotitel č.6 z 2 na 0 

 

Ing. Radek Hradil  

Kritérium 7: hodnotitelé č. 9 a 3 z 10 na 8 

 

FARMA ONDROUŠEK s.r.o. 

Beze změn. 

 

Ing. Lubomír Holčák-chladící tank 

Kritérium 7: hodnotitel č. 9 z 10 na 6, hodnotitel č. 6 z 4 na 6 

 

Lubomír Holčák – válce 

Kritérium 7: hodnotitel č. 6 z 2 na 4 

 

Bc. Marie Holčáková 

Kritérium 7: hodnotitel č. 9 z 4 na 7 a hodnotitel č. 3 z 8 na 7 

 

Statky Potštát, a.s. 

Beze změn. 

 

Petr Voldán 

Beze změn. 

 

Petr Remeš 

Kritérium 7: hodnotitel č. 4 z 8 na 10 

 

Eduard Kozák 

Beze změn. 



          

Hana Klvaňová 

Kritérium 3: hodnotitel č. 4 z 10 na 0 a hodnotitel č. 6 z 8 na 0 

Kritérium 6: žadatel nepožadoval body, ač na ně má nárok (v ANC má 100% obhospodařované 

plochy). VK udělila body dle pravidel PRV 19.2.1. kap. 4.1. bod c) 

Kritérium 7:  hodnotitel č. 5 z 10 na 8 

 

Pořadí projektů na základě bodového hodnocení v rámci Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-

PRV – Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků: 

 MAS Hranicko - seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře  

 Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV     

 FICHE 11 Rozvoj zemědělských podniků (min. počet bodů = 108)   

 
 

 
 

    

 
Věcné hodnocení projektů:    

Pořadí Ev. číslo Žadatel Název projektu 
Výsledný 

počet 
bodů 

Požadovaná 
výše dotace 

celkový 
rozpočet 
projektu 

místo 
realizace 

pro určení 
pořadí 

1. 02/2018/005 
Ing. Radek 
Hradil 

Nákup traktoru s 
čelním nakladačem 

121 673 365 Kč 

961 950 Kč Provodovice 

2. 02/2018/018 Petr Remeš 
Nákup strojů Petr 
Remeš 

121 287 980 Kč 
411 400 Kč Partutovice 

3. 02/2018/020 Eduard Kozák 
Modernizace strojů 
a zařízení - Eduard 
Kozák 

120 625 000 Kč 

1 512 500 Kč  

4. 02/2018/009 
Ing. Lubomír 
Holčák 

Chladící tank na 
syrové kravské 
mléko 

119 200 000 Kč 

484 000 Kč   

 
02/2018/022 

Hana 
Klvaňová 

Rozvoj farmy 117 150 500 Kč 
260 150 Kč  

 

02/2018/013 
Statky 
Potštát, a.s. 

Pořízení 
zemědělské 
techniky - Statky 
Potštát a.s. 

116 918 000 Kč 

1 851 300 Kč  

  
02/2018/011 

Bc. Marie 
Holčáková 

Společné venkovní 
ustájení telat 

115 56 000 Kč 
121 000 Kč   

 
02/2018/014 Petr Voldán 

Pořízení nového 
shrnovače 

114 283 140 Kč 
471 900 Kč  



          

 

02/2018/003 
Alois 
Ondroušek 

Nákup manitou a 
přívěsu pro luční 
brány 

112 875 000 Kč 

2 117 500 Kč  

 

02/2018/007 

FARMA 
ONDROUŠEK 
s.r.o. 

Nákup 
zemědělských 
strojů (8-mi řádkový 
kukuřičný adaptér a 
mulčovač) 

112 875 000 Kč 

2 117 500 Kč  

 

02/2018/010 
Lubomír 
Holčák 

Tažené půdní válce 
CAMBRIDGE 

111 420 000 Kč 
847 000 Kč  

              

   
požadované dotace CELKEM 

5 363 985 
Kč 11 156 250 Kč  

   původní alokace Výzvy č. 2 F11 1 760 313 Kč   

   

alokace po 
případném navýšení 
pro hraniční projekt 

 1 786 345 Kč   

 

 

UVKMAS/20/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů na základě bodového hodnocení  pro Fichi 

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-PRV. 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Na jednání se zpět vrátila paní Honová. 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 2. výzvě MAS-PRV ve 

Fichi 12 ve střetu zájmu? Nikdo nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Dle Interních postupů MAS-PRV je  ověřeno, že 

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% 

hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 25 %, nejvíce zastoupena 

zájmová skupina 6-občané=3 přítomní členové, dále 5-spolky a 2- zájmová skupina zemědělství, 

lesnictví, potravinářství=2 přítomní členové a 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1 

přítomném členovi. 



          

FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty 

Eduard Kozák 

Beze změn. 

 

Hana Klvaňová 

Kritérium 4: hodnotitel č. 1 z 0 na 1 a hodnotitel č. 7 z 5 na 1 

 

Pořadí projektů na základě bodového hodnocení v rámci Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-

PRV, Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty: 

 MAS Hranicko - seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře 

 Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV   

 FICHE 12 Zemědělské a potravinářské produkty (min. počet bodů = 128) 

 
 

 
 

   

 
Věcné hodnocení projektů:   

Pořadí Ev. číslo Žadatel 
Název 
projektu 

Výsledný 
počet 
bodů 

Požadovaná 
výše dotace 

celkový 
rozpočet 
projektu 

1. 02/2018/021 Eduard Kozák 
Modernizace 
výrobny v 
Lučicích 

155 620 000 Kč 

1 500 400 Kč 

2. 02/2018/023 
Hana 
Klvaňová 

Plnička 
mléka 

141 60 000 Kč 

145 200 Kč 
 

  
 

   

 

  

požadované dotace 
CELKEM 680 000 Kč 1 645 600 Kč 

   alokace Výzvy č. 2  F12 1 153 079 Kč  
 

UVKMAS/21/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů na základě bodového hodnocení  pro Fichi 

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-PRV. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

 



          

FICHE 13 Drobné podnikání 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 2. výzvě MAS-PRV ve 

Fichi 13 ve střetu zájmu? Nikdo nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Dle Interních postupů MAS-PRV je  ověřeno, že 

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% 

hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 25 %, nejvíce zastoupena 

zájmová skupina 6-občané=3 přítomní členové, dále 5-spolky a 2- zájmová skupina zemědělství, 

lesnictví, potravinářství=2 přítomní členové a 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1 

přítomném členovi. 

Určení členové Výběrové komise provedli věcné hodnocení projektů tzn. že určili míru naplnění 

daného kritéria věcného hodnocení, dle bodové škály a navíc uvedli zdůvodnění přiděleného 

počtu bodů danému kritériu v hodnotícím listu 

 

Sklenářství Viol s.r.o. 

Kritérium 7: hodnotitel č. 4 z 8 na 10 

 

Alois Ondroušek 

Beze změn. 

 

BSM - kovovýroba s.r.o. 

Kritérium 6: hodnotitel č. 7 z 10 na 0 jelikož firma není mikropodnikem  

 

Jiří Slovák 

Beze změn. 

 

Sargánek, spol. s r.o. 

Kritérium 3: hodnotitel č. 1 z 10 na 5 

 



          

ORSÁG STAVBY s.r.o. 

Kritérium 5: hodnotitel č. 1 na z 8 na 10 

 

PONY AUTO trend s.r.o. 

Beze změn. 

 

Václav Havran 

Kritérium 3: hodnotitel č. 7 z 5 na 10 

Kritérium 6: hodnotitel č. 1 z 0 na 10 

 

Svatava Menšíková 

Beze změn. 

 

SV Olšovec s.r.o. 

Beze změn. 

 

Ing. arch. Tomáš Kratochvíla 

Kritérium 5: hodnotitel č. 5 z 10 na 6 a hodnotitel č. 7 z 4 na 6 

 

Pořadí projektů na základě bodového hodnocení v rámci Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-

PRV, Fiche 13 Drobné podnikání:  

 MAS Hranicko - seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře  

 Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV     

 FICHE 13 Drobné podnikání (min. počet bodů = 216)    

 
 

 
 

    

 
Věcné hodnocení projektů:    

Pořadí Ev. číslo Žadatel Název projektu 
Výsledný 

počet 
bodů 

Požadovaná 
výše dotace 

celkový 
rozpočet 
projektu 

obec pro 
určení 
pořadí 

1. 02/2018/019 Václav Havran 
CNC vertikální 
obráběcí centrum 

275 787 455 Kč 2 238 500 Kč 
 



          

2. 02/2018/012 Jiří Slovák 
Rozvoj podnikání - 
Jiří Slovák 

265 270 000 Kč 726 000 Kč 
Malhotice 

3. 02/2018/016 
ORSÁG 
STAVBY s.r.o. 

Rozvoj firmy 
ORSÁG STAVBY 
s.r.o. 

265 756 000 Kč 2 032 800 Kč 

Horní Újezd 

4. 02/2018/002 
Sklenářství 
Viol s.r.o. 

Modernizace 
sklenářství 2018 

265 162 450 Kč 436 810 Kč 
Hranice 

5. 02/2018/015 
Sargánek, 
spol. s r.o. 

Vybavení stolárny 
CNC strojem 

260 783 000 Kč 2 105 400 Kč 
Bělotín 

 

02/2018/025 
Svatava 
Menšíková 

Rozvoj oční optiky 
v Hranicích 

260 407 250 Kč 1 095 050 Kč 
Hranice 

  

02/2018/008 

BSM - 
kovovýroba 
s.r.o. 

Modernizace 
provozu 2018 

255 239 850 Kč 644 930 Kč 

Milotice 

 

02/2018/027 
SV Olšovec 
s.r.o. 

Pořízení 
robotizovaného 
pracoviště se 
zásobníkem 
polotovarů 

255 783 000 Kč 2 105 400 Kč 

Olšovec 

 

02/2018/024 
PONY AUTO 
trend s.r.o. 

Pořízení nových 
užitkových vozidel 
a sady nářadí pro 
společnost Pony 
Auto Trend s.r.o. 

255 495 000 Kč 1 815 000 Kč 

Hranice 

 

02/2018/028 

Ing. Arch. 
Tomáš 
Kratochvíla 

Vybavení pro 
architektonickou a 
projekční činnost 
(výzva č. 2) 

246 92 970 Kč 206 600 Kč 

 

 

02/2018/004 
Alois 
Ondroušek 

Dílny - oprava a 
údržba 
zemědělských 
strojů a 
motorových 
vozidel 

225 787 500 Kč 2 117 500 Kč 

  

   
 

    

   požadované dotace CELKEM 5 564 475 Kč 15 523 990 Kč  

   

původní alokace Výzvy č. 2 
F13 2 889 500 Kč   

   

alokace vybraných 
projektů  2 758 905 Kč   

 

 

 



          

UVKMAS/22/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů na základě bodového hodnocení  pro Fichi 

MAS-PRV 13 Drobné podnikání Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-PRV. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

FICHE 14 Podnikání v cestovním ruchu 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 2. výzvě MAS-PRV ve 

Fichi 14 ve střetu zájmu? Nikdo nevystoupil. 

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 8, Dle Interních postupů MAS-PRV je  ověřeno, že 

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% 

hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 25 %, nejvíce zastoupena 

zájmová skupina 6-občané=3 přítomní členové, dále 5-spolky a 2- zájmová skupina zemědělství, 

lesnictví, potravinářství=2 přítomní členové a 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1 

přítomném členovi. 

Blanka Hlaváčková 

Beze změn. 

 

Everness s.r.o. 

Kritérium 3: hodnotitel č. 9 z 0 na 10 a hodnotitel č. 6 z 0 na 10 

Kritérium 7:  hodnotitel č. 9 z 10 na 8 

 

Pořadí projektů na základě bodového hodnocení v rámci Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-

PRV, Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu: 

 

 

 

 



          

 MAS Hranicko - seznam žádostí doporučených a nedoporučených k podpoře 

 Výzva č. 2 dotačního programu MAS-PRV    

 FICHE 14 Podnikání v cestovním ruchu (min. počet bodů = 216)  

 
 

 
 

   

 
Věcné hodnocení projektů:   

Pořadí Ev. číslo Žadatel Název projektu 
Výsledný 

počet 
bodů 

Požadovaná 
výše dotace 

celkový 
rozpočet 
projektu 

1. 02/2018/017 

PENZION 
OSTRAVANKA, 
s.r.o. 

Relaxační zóna 250 383 915 Kč 

853 146 Kč 

2. 02/2018/029 Everness s.r.o. 

Zvýšení 
atraktivity a 
kvality 
nabízených 
služeb v hotelu 
Centrum 

243 672 750 Kč 

1 495 000 Kč 
 

  
 

   

 

  

požadované dotace 
CELKEM 1 056 665 Kč 2 348 146 Kč 

   alokace Výzvy č.1 F14 1 345 206 Kč  
 

UVKMAS/23/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů na základě bodového hodnocení  pro Fichi 

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu Výzvy č. 2 dotačního programu MAS-PRV. 

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Z jednání odešel pan R. Mikuš. Přítomno členů: 7. 

 

b) 2. výzva MAS Hranicko-IROP 03 Rozvoj sociálních služeb 

 Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace (Registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008031) – žadatel ELIM Hranice o.p.s. 

 

Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči  žadateli ve 2. Výzvě dotačního 

programu MAS-IROP Rozvoj sociálních služeb ve střetu zájmu. Nikdo z přítomných nevystoupil. 



          

Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 7, Dle Interních postupů MAS-IROP je  ověřeno, že 

veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% 

hlasovacích práv. Počet hlasovacích práv veřejného sektoru činí 29 %, nejvíce zastoupena 

zájmová skupina 6-občané a 2- zájmová skupina zemědělství, lesnictví, potravinářství =2 

přítomní členové, dále 5-spolky, 1-obce, 4-vzdělávání,sociální služby po 1 přítomném členovi. 

F. Kopecký poté informoval o dosavadním průběhu 2. Výzvy dotačního programu MAS-IROP 

Rozvoj sociálních služeb I. 

 Vyhlášení výzvy 16.1. 2018, ukončení příjmu žádostí 19.2. 2018 ve 14 hod. 

 Celkem na MAS Hranicko do této výzvy podána 1 žádost o dotaci. Seznam přijatých žádostí 

byl zveřejněn na webových stránkách MAS Hranicko. 

 Hodnocení projektů:  

 U přijatých Žádostí o dotaci včetně příloh MAS Hranicko provedlo 

administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahové správnosti, kontrolu formálních 

náležitostí), kontrolu přijatelnosti a kontrolu dalších podmínek vztahujících se 

pro daný projekt  

 MAS Hranicko vyzvalo žadatele, u nichž byly zjištěny nedostatky k jejich doplnění  

 Dne 17.1.2018 proběhlo školení Výběrové komise na věcné hodnocení projektů 

 Na jednání Výběrové komise 11.4.2018 proběhlo přidělení projektů k věcnému 

hodnocení hodnotitelům z řad členů Výběrové komise 

 Určení členové Výběrové komise provedli věcné hodnocení projektů, tzn. že 

určili míru naplnění daného kritéria věcného hodnocení, dle bodové škály a 

navíc uvedli zdůvodnění přiděleného počtu bodů danému kritériu v hodnotícím 

listu 

Vysvětlení: jedná se o opětovné věcné hodnocení  projektu, a to z toho důvodu, že po 

Závěrečném ověření způsobilosti na CRR bylo MAS zjištěno, že žadatel během ZoZ snížil indikátor, 

jehož hodnota byla předmětem bodového hodnocení Výběrové komise u kritéria VH3. V tomto 

kritériu VH3 obdržel ELIM plný počet bodů, tedy 10, po snížení hodnoty indikátoru je bodový zisk 

v tomto kritériu 0 bodů. ELIM by tak celkově získal namísto 80 bodů pouze 70 bodů (minimální 



          

počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů). Výsledné pořadí projektů to neovlivní, jelikož ELIM byl 

v rámci 2. Výzvy MAS-IROP03 Rozvoj sociálních služeb jediným žadatelem. Dle pokynů IROP je 

ovšem nutné vrátit projekt do stavu věcného hodnocení a věcné hodnocení provést znovu.  

Fibich uvedl, že nyní projdeme jednotlivá bodování hodnotitelů kritéria VH3, které zapíšeme do 

finálního kontrolního listu pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření MAS-IROP 03, 

aktivita Rozvoj sociálních služeb.  

Přímo na jednání byl vyhotoven finální kontrolní list pro věcné hodnocení. 

 

UVKMAS/24/2018 

Výběrová komise MAS schvaluje pořadí projektů a doporučuje k podpoře 1 žádost o podporu na 

základě bodového hodnocení  pro 2. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Rozvoj sociálních 

služeb 

 

Pořadí Registrační 
číslo projektu 

Žadatel Název projektu Místo 
realizace - 
obec 

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_072/0008031 

ELIM Hranice 
o.p.s. 

Vybudování zázemí pro 
novou službu Sociální 
rehabilitace - ELIM Hranice 

Hranice  

 

Rozpočet 
projektu  

Požadovaná 
dotace  

Věcné hodnocení – 
počet bodů 

statut 

2 841 651 Kč 2 699 568 Kč 70 
podmínky věcného 
hodnocení splněny 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Předseda všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil. 

 

Zapsala: Žaneta Rosová    

Ověřil: Ivan Fibich 


