
EVROPSKÁ UN|E
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zápis z jednání Monitorovacího rr,ýboru dne 29.4.2O2O konaného
v zasedací místnosti v Medlově

Program:

í ) Proškolení- podepsání povinných dokumentů (etický kodex)
2) Kontrolní řízení k podané námitce v rámci předložených projektů 4. výzvy PRV
3) Diskuze
4) Závěr

Zahájení

Zasedání Monitorovacího výboru zahájil v 8,30 hodin dne 29.4,2020 v Medlově
předseda MAS Uničovsko, o.p,s. lng, Tomáš MUller. Přivítal přítomné a seznámilje
s programem. Monitorovací výbor se sešel v počtu 3 členů a je tedy
usnášen íschopný. Byly zkontrolovány p ravid la d od ržová n í standa rd izace

Jméno příimení subiekt sektor
Jakub Hruška Fo soukromÝ
petr Bartůněk SDH Troubelice soukromÝ
petr přichvstal obec uiezd VerelnV

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

v souladu se ,,Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko
2O14-2O2O" (dále jen SCLLD) schválenou Ministerstvem místního rozvoje Čn a ŘO
Programu rozvqe venkova) přijala v rámci výzvy č. 4 v operaci 19.2.1, Programu
rozvoje venkova přijala k podané žádosti společnosti Agrofarma U tří poupat s,r.o. lČ
06909914, reg.č. projektu 2020-114-004-002-051 rozklad nebo-|i Žádost o přezkum.
Rozklad nebo-|i Žádost o přezkum byla doručena kanceláři MAS Uničovsko datovou
schránkou a emailem dne 23,4,2020 na základě vydaného Potvrzení o nesplnění
kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti u podané žádosti.
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;#:*':VacÍVýbor 
byt seznámen s prohlášením o nepodjatosti a etickým

KaŽdý ze ČlenŮ se vYjádřil , zda jek podané žádosti podjat, případně mohl uvést důvodPodjatosti, Nikdo z ČlenŮ monitorovacího výboru poilat není a proto všichni podepsaliprohlášení o nepodjatosti a etický kodex.

2, Žadatel sPoleČnost Agrofarma U tří poupat s.r.o. se sídlem v šumvaldě č.p, 348, lč06909914 Podala dne28.2.2020 žádost o ioskytnutiJot"." v rámcivyhlášené 4.výzvy
PRV MAS UniČovsko_, Název projektu : Podpora zemědělského podnikání, reg.č. 2o2o_114-004-002-051, kde Předmětóm dotacele porizení čelního nakladače s celkovýmivýdaji 317.589 Kč, požadovaná výše dotace člní 158.794,50 Kč.

pracovníci kanceláři MAs provedli u podané žádosti kontrolu formálních náležitostí apřijatelnosti. Byly zjištěny následující nedostatky :

žádost o dotaci:

Přesnýpodrobnffi
dotace a včetně popisu s upřesněním
odůvodněníjeho potřeby v procesu
zemědělské prvovýroby. Uvedení
způsobu jeho využití v prvovýrobě.
Způsob zajištění služeb traktoru pro
ktený bude předmět dotace používaný
(vlastní, nájem...) Upevnění/ukotvení
předmětu dotace.

Str. 3 řádek22 Nevyplňovat - prazOne pote
Str.5řádekvýd@ Doplnit text DPH Z %

Str, 5 řádek24 Nevyplňovat - prázOné pole
Str. 7 kritérium ř.3 Doplnit slovní Ódůvodnění
Str. 10 řádek 4 Opravit nemůže být 0
Str. í0 řádek 5,6,9,1OJ6

Str. 10 řádek 16 typ pole 8 Nevyplňovat - zůGtane pEzOne



I

Prohlášeni o zařazení podniku do
kategorie mikropodniků, malých či
středních podniků

Opravit a doložit - nejedná se o
nezávislý podnik, ale propojený

Žadatel byl vyzván dne 4.3.2020 kjejich odstranění do 13.3.2O2O. žadatel některé
nedostatky odstranil. Ale po následující kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti
by|y opět shledány nedostatky. Žadatel by| tedy podruhé vyzván k odstranění
nedostatků dne 16,3.2020, aby nedostatky odstranil do 23.3.2020

formálních náležitostí a přtjatelnosti bylo shledáno, že se
zemědělské prvovýroby vrámci článku 17.1.a). Potvrzení
náležitostí a přijatelnosti bylo odesláno žadateli dne 7 .4.2020.

po nasleone kontrole
nejedná o výdaj do

o nesplnění formálních

Podaná žádost byla konzultována se zástupce SZ|F Olomouc lng Kateřinou
Benešovou, kde jsme obdrželi prostřednictvím e-mailové korespondence ( ze dne
6,4,2020) stejný závér, že je možné z výše uvedeného důvodu žádost ukončit ve fázi
nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti.

žadatel ve své žádosti uvádí :

...,,Žadatelem předloženého projektu s názvem Podpora zemědělského podnikání je
právnická osoba Agrofarma U tří poupat s.r.o.. Jedná se zemědělskou společnost,
která se zaměřuje na rostlinnou výrobu. V současné době obhospodařuje 10,64 ha
zemědělské půdy. Do budoucna firma plánuje rozšiřovánívýměry obhospodařovaných
zemědělských pozemků. Místo realizace projektu se nacházi v obci Šumvald,
Zemědělec se rozhodl investovat do koupi nového čelního nakladače k traktoru. Nový
čelní nakladač k traktoru bude sloužit při práci na farmě k nakládce zemědělské
techniky,dále pro manipulaci s osivem a včetně jiných zemědělských produktů, Čelní
nakladač bude namontován k vlastnímu traktoru pomocí konzol a hydraulických
ventilů.,. ,Čelní nakladač na traktor,zvedací kapacita na spodní úrovni rovno nebo více

pole vysvětlivka

Přesný podrobný popis využití předmětu
dotace a včetně popisu s upřesněním
odůvodnění jeho potřeby v procesu
zemědělské prvovýroby. Uvedení
způsobu jeho využití v prvovýrobě.
Způsob zajištění služeb traktoru pro
ktený bude předmět dotace používaný
(vlastní, nájem... ) Upevnění/ukotvení
předmětu dotace.

adatel doručil k následné kontrole doolněnou žádost. ale i oo následné kontrole



23})kg,zvedací kaPacita na horní úrovni rovno nebo více 1760kg,max.trhací síla
vYkláPěcího mechanizmu více nebo rovno 2600kg,dosah nakladače_sklopená lopatavíce nebo rovno 785mm,hmotnost bez připojeného nářadí více nebo rovno
540kg,...Čelní nakladač bude používán v rostliňné výrobě s manipulací s osivy,
skladovánÍ, maniPulaci s produkty- sklizeň, manipulaci s eko hnojivý, eko postřiký,
nebo Bio hnojivY. Manipulace s břemeny při údržbě, opravách zemědělských strojÚ,
maniPulaci s horninami, stavebními horninamia při realizaci na drobných melioračních
Pracích. Ve větŠině PříPadŮ bude nakladač používán pro vnější a vnitřní podnikovou
maniPulaci, tj, nakládka a doprava k odběratelům, nebo nakládka ivykládka osiva od
dodavatelŮ, uskladnění materiálu, plnění secího stroje, nakládka kompostu, hnoje,
váPence. Čelní nakladač bude umístěn na vlastním traktoru Case 120lH.Na traktoru
bude nainstalovánatzv.příprava pro Čelní nakladač, která se skládá z mechanické a
hYdraulické Části.Hydr. Část: hydraulické hadice a rychlospojky ve vidlici. Mechan. část
je Pevně PřiŠroubená na traktor dle manuálu qýrobce pro instalaci".... Str. 2 bod 12.3,
dále také na str.6 ř.1- popis technického parametru

U PředmětŮ dotace v rámci článku 17.1.a) se musí jednat pouze o výdaje do
zemědělské PrvovýrobY, dle žlutě zvýrazněné činnosti by čelní nakladač byl využíván
i mimo zemědělskou Prvovýrobu (mimo činnost podpory) , což je v rozporu s pravidly.

Z tohoto dŮvodu bYlo žadateli dne 7.4.2O2O vydáno potvrzení o nesplnění kontroly
formálních náleŽitostí a přijatelnosti. S uvedením , že žádost nebude dále postoupena
do fáze věcného hodnocení.

ŽadatelAgrofarma U tří poupat s.r.o. dne 23.4.2020 podala přes datovou schránku
,,rozklad", kde vYsvětluje obsah "sporných vět" uvedených v žádosti, "Rozklad,, neboli
Žádost o Přezkum rozhodnutí byla podan á ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních
náležitostí.

Monitorovací výbor po prostudování všech příslušných dokumentů došel k závéru, že
se jedná o Podání Žádosti jako nedůvodné. Všichni členové Monitorovacího qýboru
h|asovovali shodně a vYjádřili se, k podané žádosti o přezkum (tzn. rozklad tak, jak jen

2azYal 
Žadatel Agrofarma U tří poupat s.r.o.), že se jedná o nedůvodné podání žádosti.

Zadatel je zkuŠený a již čerpal finanční prostředky z vyhlášených výzev MAS
UniČovsko v rámci PRV. Je znalý formulací a vyplňování žádosti podaných v rámci
vYhláŠených výzev PRV. Čtáner é. ý.L a} popisu je, že u předmětů dotace se musí
jednat pouze o výdaje do zemědělské prvovýroby.



Závéreéné stanovisko Monitorovacího výboru, nejedná se pouze o výdaj do
zemědělské prvovýroby. Žadatet v žádosti popisuje použití předmětu dotace i
k jiným účelům než jaká jsou uvedená v Pravidlech PRV.

Zapsal: lng. Tomáš Múller

Jakub Hruška

l*\
l( }l,Jpetr Bartůněk

Petr Přichystal

Jméno příimení Stanovisko k podané
žádosti
Důvodná/nedůvodná

podpis

Jakub Hruška Nedůvodná žádost '4-<-.*
petr Bartůněk Nedůvodná žádost / žl, n)
petr přichvstal Nedůvodná žádost ,/ /1,1

V Medlově dne29.4.2020


