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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU  
Schválení projektů k financování po doporučení Výběrové komise 

1. výzvy MAS Královská stezka o.p.s. 

Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

 

Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000151/V001  

Datum konání: 26. 04. 2017, od 17:00 hod 

Místo konání: Klub OKO, Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod 

 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 17:00. Bylo konstatováno, že zasedání 

Programového výboru bylo řádně svoláno, podle prezenční listiny je přítomno 6 členů 

Programového výboru ve správném zastoupení partnerů.   

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Je navrženo, aby zapisovatelem byla Karolína Ortová, ověřovateli pan Luděk Šíma a pan 

Martin Sedlák. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána 

možnost členům i přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli pana Luďka Šímu a pana Martina Sedláka. 

Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou.  

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

 

Pan Charouzek následně přítomné seznámil s konáním a hodnocením Výběrové komise a 

se všemi dokumenty, které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také se všemi 

projekty přijatými do 1. výzvy. 

 Etický kodex 

 Hodnotící listy 

 Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru 

 Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje 

venkova 

 

Do 1. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. bylo přijato 15 Žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 9 Žádostí o dotaci 

v rámci Fiche 2 – Zemědělství, 6 v rámci Fiche 1 – Podnikání a cestovní ruch.  

 

Představené projekty ve Fichi 2 – Zemědělství 

 

1. Jan Fikar – Nákup tažného traktorového postřikovače 

Předmětem projektu je nákup jednoho traktorového postřikovače. Traktorový postřikovač 

slouží ke správnému dávkování postřiků ošetřované plochy. 

Počet dosažených bodů 48 

Minimální počet bodů 35 
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2. Jiří Votava – Votavovo hospodářství 

Předmět projektu se sestává ze dvou samostatných aktivit. Za prvé se jedná o pořízení 

nového kolového traktoru, který nahradí v současné době používaný traktor. Za druhé se 

jedná o pořízení pomocného vzduchotechnického zařízení do stáje pro chov prasat, které 

umožní zlepšení stájového mikroklima.  Zařízení se sestává z jedné odvětrávací šachty 

vybavené 2 ventilátory a samočinnými klapkami, včetně ovládání a elektroinstalace a 

instalace do stáje. 

Počet dosažených bodů 70 

Minimální počet bodů 35 

 

3. Josef Pipek – Nová zemědělská technika 

Předmětem projektu je nákup čtyř nových zemědělských strojů a jednoho kusu nářadí k 

zemědělskému stroji. Konkrétně diskový podmítač, plečka na zeleninu, drtič/mulčovač 

trávy a rostlinných zbytků, smyk nesený a kleště na kulaté balíky pro čelní nakladač. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

4. Karel Hospodka – Nákup obraceče píce 

Předmětem projektu je nákup obraceče píce se záběrem 7 až 8 metrů, jedná se o nesený 

stroj, hydraulicky sklápěný, vybaven 8 pracovními rotory, kardanem s přetěžovací 

spojkou a tříbodovým závěsem kategorie ll. a transportním osvětlením. 

Počet dosažených bodů 45 

Minimální počet bodů 35 

 

5. Květa Pipková – Novostavba přístřešku – zemědělská stavba 

Předmětem projektu je novostavba přístřešku pro účely drobné zemědělské výroby. 

Jedná se o dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou na dřevěných sloupcích. Stavba 

nebude připojena k inženýrským sítím ani veřejným komunikacím. Pro osvětlení 

přístřešku bude využita solární energie. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

6. Ludmila Provazníková – Nákup žacího stroje 

Předmětem projektu je nákup neseného žacího stroje, a to vzhledem k pořízení nového 

traktoru, který již svým výkonem zvládne práci s plánovanou šíří žacího stroje (cca 3 m 

šíře), který je zároveň efektivnější a pro podnikání vhodnější (ekonomicky výhodnější, 

včetně nové technologie sečení - oproti stávajícímu, který má 2 bubny, má nový žací 

stroj 7 disků). 

Počet dosažených bodů 47 

Minimální počet bodů 35 

 

7. Mgr. Petr Sviták – Nákup nového traktoru 

Předmětem projektu je pořízení nového traktoru jako základního výrobního prostředku v 

rámci zemědělské prvovýroby, tj. rostlinné a živočišné výroby. Současný traktor je 

zastaralý, nedostatečně výkonný vzhledem k velikosti obhospodařované půdy.  
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Počet dosažených bodů 43 

Minimální počet bodů 35 

 

8. Olga Bártová – Investice do školkařského provozu 

Předmětem projektu je pořízení techniky do školkařského provozu a dále stavební úpravy 

stávající garáže na třídírnu - balírnu vyzvednutých sazenic. 

V rámci tohoto projektu se pořídí čelní nakladač s pracovním nářadím, rotavátor a 

pětiřádkový školkovací stroj. Dále pak v rámci stavebních úprav nová střecha a dvě 

okna. V neposlední řadě dojde k osazení solárního panelu (kompletu) na střechu budovy. 

Náklady na solární panel nebudou uplatněny jako způsobilé výdaje. Pořízené stroje a 

upravenou a pro účely zkolaudovaná budova třídírny-balírny patří mezi základní 

prostředky a vybavení ve školkařském provozu. 

Počet dosažených bodů 60 

Minimální počet bodů 35 

 

9. Roman Vojíř – Nákup zemědělských strojů 

Předmětem projektu je nákup nového traktoru, který bude sloužit k údržbě nově 

zasazeného sadu, dále ke sklizni a k pracím s ní spojených. Traktor bude dále využíván k 

přípravě krmiva skotu - dovoz balíků. 

Počet dosažených bodů 70 

Minimální počet bodů 35 

 

Představené projekty ve Fichi 1 – Podnikání a cestovní ruch 

 

1. Jan Brabec – Stavební obnova provozovny 

Předmětem projektu je oprava původní střechy položením nové živičné krytiny a 

zateplení stěn celé budovy izolantem o síle 10cm. Zároveň dojde k výměně klempířských 

konstrukcí. 

Počet dosažených bodů 57 

Minimální počet bodů 40 

 

2. Josef Pipek – Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků 

Předmětem projektu je vybavení prostor dřevěným nábytkem pro prodej občerstvení a 

jeho následnou konzumaci, konkrétně pořízení stolů, židlí a lavic. Zároveň dojde 

k pořízení tepelného čerpadla vzduch – voda k vytápění celého prostoru (včetně 

sociálního zázemí, technického zázemí, kuchyňky) pro podnikání.  

Počet dosažených bodů 60 

Minimální počet bodů 40 

Žadatel nezískal plný počet bodů, který si stanovil v Žádosti o dotaci, neboť byla prvně 

hodnocena Fiche Zemědělství, kde byly žadateli uděleny body za Preferenční kritérium 

„Ještě nepodpořený žadatel“ v rámci CLLD MAS Královská stezka. Výběrová komise 

hodnotila Fiche postupně – to znamená, že na základě přidělení bodů v první hodnocené 

Fichi Zemědělství v Preferenčním kritériu Ještě nepodpořený žadatel, nemůže žadatel 

získat plný počet bodů za toto Preferenční kritérium ve Fichi Podnikání a cestovní ruch. 

To, která Fiche byla hodnocena první, nemělo vliv na výběr projektů, neboť v obou 
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případech byl žadatel podpořen.  

 

3. Karel Röhrich – Truhlářská dílna Jiříkov – nákup nových technologií a 

strojů 

Předmětem projektu je realizace nákupu nových technologií a strojů do truhlářské dílny. 

Dané stroje a technologie jsou nezbytné pro zakázkovou truhlářskou výrobu nábytku ze 

dřeva i plošného materiálu. Jedná se o 3 stroje - srovnávací frézku, pásovou brusku a 

dlabačku, které jsou nedílnou součástí výroby nábytku. 

Počet dosažených bodů 52 

Minimální počet bodů 40 

 

4. Kaskáda Ledeč v.o.s. – Modernizace hotelu a restaurace 

Předmětem projektu je pořízení nových zařízení pro gastronomický provoz v rámci 

modernizace hotelu a restaurace: vakuová balička, šokový zchlazovač a zmrazovač, 

výdejní vyhřívané stoly a chladící vitrína, ponorný mixer a šlehač v jednom, vzduchový 

bezolejový kompresor, mycí a čistící zařízení. 

Počet dosažených bodů 45 

Minimální počet bodů 40 

 

5. Mgr. Petra Michalová – Vybavení pojízdné kavárny 

Předmětem a jádrem projektu je vybavení pojízdné kavárny. Jedná se o dvoupákový 

kávovar, profesionální mlýnek na kávu, výrobník ledu, barový mixer, mraznička 130 lt, 

šlehačková lahev, plnící ventil na sudy s pitnou vodou. Vznikne tak v regionu MAS 

ojedinělá služba, která se bude primárně soustředit na její region (obce i NNO), kde bude 

nabízet zajištění akcí občerstvením (káva, čokoláda, frapé, ledové čaje, apod.) 

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 35 

 

6. Zbyněk Pospíšil – Rozšíření strojního vybavení truhlářské dílny 

Předmětem projektu je nákup pásové brusky pro konečnou povrchovou úpravu výrobků s 

odsávacím zařízením s textilními vaky. 

Počet dosažených bodů 57 

Minimální počet bodů 35 

 

Přehled hodnocených projektů s přidělenými body seřazený sestupně za každou Fichi 

zvlášť. V případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace 

v Kč. 

 

Fiche 1 

Žadatel Název projektu Počet dosažených bodů 

Josef Pipek 

Vybavení zázemí pro 

občerstvení na Statku u 

Pipků 

60 

Zbyněk Pospíšil 
Rozšíření strojního 

vybavení truhlářské dílny 
57 
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Jan Brabec 
Stavební obnova 

provozovny 
57 

Mgr. Petra Michalová Vybavení pojízdné kavárny 55 

Karel Röhrich 

Truhlářská dílna Jiříkov – 

nákup nových technologií 

a strojů 

52 

Kaskáda Ledeč v.o.s. 
Modernizace hotelu a 

restaurace 
45 

 

Fiche 2 

Žadatel Název projektu Počet dosažených bodů 

Roman Vojíř 
Nákup zemědělských 

strojů 
70 

Jiří Votava Votavovo hospodářství 70 

Olga Bártová 
Investice do školkařského 

provozu 
60 

Josef Pipek Nová zemědělská technika 50 

Květa Pipková 
Novostavba přístřešku – 

zemědělská stavba 
50 

Jan Fikar 
Nákup tažného 

traktorového postřikovače 
48 

Ludmila Provazníková Nákup žacího stroje 47 

Karel Hospodka Nákup obraceče píce 45 

Mgr. Petr Sviták Nákup nového traktoru 43 

 

Programový výbor doporučuje všechny podané projekty ke spolufinancování ze 

strany SZIF.  

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise a počty bodů u projektů a 

pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

 

Projekty za Fichi 1 – Podnikání a cestovní ruch nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 

1 048 159 Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 1 bylo v 1. výzvě alokováno 5 000 000 

Kč. 

 

Projekty za Fichi 2 – Zemědělství nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 4 870 377 

Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 1. výzvě alokováno 5 000 000 Kč.  

 

Jelikož požadovaná dotace na obě Fiche je nižší než částka na Fiche alokovaná, 

alokace se nepřevádí a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS. 
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Programový výbor dále schvaluje znění výzvy do programu IROP na podporu Kulturních 

památek. 

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje znění výzvy do programu IROP na podporu Kulturních 

památek. 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

Zasedání Programového výboru bylo ukončeno v 18:15 hodin.  

 

Usnesení ze zasedání Programového výboru: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a pana 

Martina Sedláka. Zapisovatelem slečnu Karolínu Ortovou. 

2. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise a počty bodů u 

projektů a pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce výše. 

3. Programový výbor schvaluje znění výzvy do programu IROP na podporu Kulturních 

památek. 

 

 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

 

 

                                      Ověřovatel: Luděk Šíma 

 

 

                                      Ověřovatel: Martin Sedlák 


