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Zápis z jednání Programového výboru 
organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s. 

 

 
Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.  

v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS 
Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) schválenou Ministerstvem 

místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova) přijala v rámci 
výzvy č. 2 v operaci 19.2.1. Programu rozvoje venkova tyto projekty: 

 
 

Výzva  15/000/00000/671/000114/V002 

 

Název MAS 
 

MAS Uničovsko, o.p.s. 

Orgán : Rozhodovací orgán 

Název orgánu: 
 

Programový výbor 

Termín konání: 
 

31.5.2018 

Místo konání: 
 

Medlov 

Prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně subjektů, 

které zastupují 

  

 2.Výzva Programu rozvoje venkova 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Vyjádření členů k nepodjatosti vůči jednotlivým projektům 
3. Podpis etického kodexu 
4. Schválení projektů z 2.výzvy PRV 
5. Ukončení jednání 

 
 

1. Zahájení 
Zasedání programového výboru zahájil Ing. Tomáš Müller. Přivítal přítomné a 
seznámil je s programem. Programový výbor se sešel v počtu 3 členů a je tedy 
usnášení schopný. 
 
Ověření dodržení podmínek standardizace 
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka 
 
 

 Zájmové skupiny Sektor veřejný/soukromý 
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 Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v 
% 

Počet 
subjektů 

Počet 
subjektů v % 

Rozvoj venkova  1 33 % 1 33% 

zemědělci     

podnikatelé     

neziskovky 1 33 % 1 33% 

veřejnost 1 33 % 1 33% 

celkem    33% VS a 
67% SS 

 
 
Podmínka standardizace max. 49% veřejného sektoru – splněna 
Podmínka standardizace max. 49% zájmové skupiny – splněna 
 
Zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta Kopcová a ověřovatelem zápisu Ing. Müller 
 
Programový výbor schvaluje program jednání. 
 

Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
 
Programový výbor schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 

Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
 

2. Vyjádření k nepodjatosti 
Výše uvedené se týká projektů z 2. výzvy PRV 15/000/00000/671/000114/V002 
 
Předseda přečetl členům etický kodex. Přítomní byli seznámeni se seznamem 
projektů vytvořeným výběrovou komisí. Seznam obsahuje projekty, které prošly 
kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a výběrová komise je 
ohodnotila a sestavila seznam projektů dle počtu přidělených bodů.  
 
Každý ze členů se prohlásil ke všem projektům, zda je k projektům podjat, případně 
uvedl důvod podjatosti. Žádný ze 3 hodnotitelů po prostudování neshledal důvod 
k podjatosti, a proto došlo k podepsání Prohlášení o nepodjatosti a etický kodex. 
Etický kodex je platný po celou dobu hodnocení projektů, tedy na všechny jednání, 
která se k výzvám uvedeným v etickém kodexu uskuteční. 
 
 

Programový výbor 

jméno Funkce v MAS podjatý nepodjatý 

Bc.Alena Charouzová Člen programového výboru  ne ano 

Ing.Ondřej Plačko Člen programového výboru ne ano 

Štěpán Červený Člen programového výboru nepřítomen nepřítomen 

Mgr.Ondřej Schulz Člen programového výboru nepřítomen nepřítomen 

Pavel Stuška Člen programového výboru ne ano 

 
Programový výbor bere na vědomí 
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3. Podpis etického kodexu 
Jednotliví členové programového výboru, kteří splnili podmínky nepodjatosti, podepsali 
etický kodex. Etický kodex podepsali i pracovníci MAS zajišťující technické zázemí a 
administrativní pomoc při jednání.  

 
Podmínka standardizace byla splněna 
 

4. Schválení projektů z 2.výzvy PRV 
V rámci PRV 2.výzvy k předkládání žádosti o podporu v rámci  operace 19.2.1 Programu 
rozvoje venkova byly vyhlášeny dvě fiche s alokací, která je uvedena v následující 
tabulce. Přijato bylo celkem 13 projektů. Výběrová komise hodnotila všech 13 projektů a 
vybrané projekty doporučila k podpoření. Předseda programového výboru seznámil 
přítomné s pořadím projektů dle přidělených bodů a to samostatně za každou fichi. 
Všechny projekty hodnocené výběrovou komisí získaly potřebný minimální počet bodů 
proto, aby mohly být navrženy k podpoření.   

 

číslo Název 
žadatele 

IČ Místo 
realizace 
NUTS 5 

Název projektu Fiche Výše 
doporučené 
dotace v Kč 

01 Agrofarma U 
tří poupat 

s.r.o. 

06909914 Šumvald Pořízení zemědělské 
techniky - traktor 

1 499.999 

02 ZOD Újezd 00147931 Újezd  Sušička řepných řízků 1 1.300.000 

03 ZOD AGRO 
Dlouhá 

Loučka a.s. 

47677449 Dlouhá 
Loučka 

Dopravní cesta z 
míchárny do expedičních 

zásobníků 

1 223.500 

04 TAGROS 
a.s. 

60793066 Troubelice Podpora zem. podnikání 
– pořízení napáječek 

1 249.999,50 

05 Tomáš 
Pecina 

73361437 Paseka Pořízení zemědělských 
strojů 

1 435.000 

06 MESPOL 
Medlov a.s. 

25816403 Medlov Dodávka smykem 
řízeného kolového 

nakladače 

1 450.000  
* hraniční 
projekt 

01 Jaroslav 
Štěpánek 

73939951 Uničov Pořízení techniky pro 
podnikání 

2 215.100 

       

       

       

 
 

 Fiche 1 -158.498,50 Celkem  1 3.158.498,50 

 
 

 Fiche 2 34.900 Celkem  2 215.100 

1. Fiche F1 – Podpora zem.podnikání - celková alokace 3.000.000 Kč / přečerpáno 
158.498,50 Kč – bude převedeno z předchozí výzvy č. 1 pro hraniční projekt, kde bylo 
nevyčerpáno 434.033 Kč  
 
2. Fiche F2 – Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky-alokace 250.000 Kč/ 
nevyčerpáno 34.900 Kč - bude převedeno do následující výzvy 
 
          Programový výbor schvaluje k podpoření výše uvedené projekty v tabulce ve Fichi 1, 2                                                                                                                            
Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
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Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace : 

Č. 
fiche 

Název fiche Článek Pravidel 
pro operaci 19.2.1 

Předpokládaná 
alokace na výzvu 

1. Podpora zem.podnikání 17.1.a 3.000.000 

2. Rozvoj podnikání na venkově a 
rozvoj venkovské turistiky 

19.1.b 250.000 

 Celková alokace výzvy  3.250.000 Kč 

 
 
1. Fiche F1 – Podpora zem.podnikání - celková alokace 3.000.000 Kč / přečerpáno 
158.498,50 Kč – bude převedeno z předchozí výzvy č. 1 pro hraniční projekt, kde bylo 
nevyčerpáno 434.033 Kč  
 
2. Fiche F2 – Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky-alokace 250.000 Kč/ 
nevyčerpáno 34.900 Kč - bude převedeno do následující výzvy 
 
Předseda Programového výboru v souladu s Interními postupy MAS Uničovsko navrhl 
zbývající alokace z obou fichí převést do dalších výzev. 

 
Programový výbor schvaluje přesun nedočerpané alokace z první výzvy z fiche 1 - Fiche F1 
– Podpora zem.podnikání z 1. výzvy PRV do následujících výzev a taktéž nedočerpané 
alokace fiche 2 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky z vyhlášených 
výzev 1 a 2 PRV MAS Uničovsko také do následujících výzev.. 

 
 

Schvaluje : pro 3, zdržel se 0, proti 0 
 
 

5. Závěr 
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a jednání programového výboru 
ukončil. 
 
 
 
V Medlově dne 31.5.2018 
 
Zapsala . Ing. Iveta Kopcová 
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