
 
 

Zasedání Správní rady Královská stezka o.p.s. dne 13. 10. 2022 od 15:00 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Martin Sedlák 

Ověřovatel 2: Aleš Hejkal 

Omluven:  

Zasedání Správní rady bylo zahájeno v 15:00 hodin panem předsedou SR Petrem Bártou. Pan 

Bárta konstatoval, že zasedání byla řádně svolána. Pan Bárta dále konstatoval, že podle prezenční 

listiny je přítomno 8 členů Správní rady. Správní rada je usnášení schopná.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele pana 

Aleše Hejkala. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele pana 

Aleše Hejkala.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Program: 

1. Schválení akčního plánu OPZ+ na roky 2023-2025 

 

Pan Charouzek společně s paní Matulovou představili strukturu akční plánu OPZ+ na roky 2023-

2025 (jednotlivé zahrnuté aktivity, rozpočet AP, indikátory apod).  

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí znění akčního plánu OPZ+ na roky 2023-2025. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. Administrace projektů v 6. výzvě MAS Programu rozvoje venkova 

Do 6. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. bylo přijato 33 Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 13 žádostí o dotaci v rámci Fiche 1 – Podpora 

podnikání a cestovní ruch, 17 žádostí o dotaci v rámci Fiche 2 – Zemědělství a 3 žádosti o dotaci 

v rámci Fiche 4 – Zpřístupnění přírody.  

 



 
Představené projekty ve Fichi 1 – Podpora podnikání a cestovní ruch 

1. Pila Rozsochatec s.r.o. – Rozvoj dřevozpracujícího provozu 

Předmětem projektu je nákup ostřičky pilových pásů potřebné pro provoz ve dřevozpracujícím 

průmyslu na pile. Ostřička pilových pásů bude sloužit pro ostření pilových pásů nové pásové pily, 

ve srovnání se stávající starou vačkovou ostřičku umožní přesnější a rychlejší naostření.  

Počet dosažených bodů 40 

Minimální počet bodů 40 

 

2. Karel Röhrich – Truhlářská dílna JIŘÍKOV – rozšíření výroby o olepování 

Předmětem projektu je nákup jednostranné automatické olepovačky s předfrézovací jednotkou. 

Olepovačka slouží k olepení plošných dílců hranami. Z takto olepených dílců se následně vyrábí 

nábytek. V současné době olepovačku hran žadatel nevlastní.  

Počet dosažených bodů 75 

Minimální počet bodů 40 

 

3. Miroslav Vondra – Pořízení stavebního stroje 

Předmětem projektu je pořízení stavební techniky, konkrétně pásového minirypadla do nově 

zakládané provozovny. Žadatel bude s nově pořízeným strojem provádět výkopy pro inženýrské 

sítě, zpevněné plochy, terénní úpravy, zakládání staveb v rámci bytové výstavby, formou služeb 

pro fyzické osoby, obce, ale i podnikatele ve stavebnictví formou subdodávek především na území 

MAS i mimo něj. V současné době vlastní žadatel pásové rypadlo, které je již zastaralé a značně 

poruchové, což má za následek vysoké náklady na opravy a nespolehlivost při provozování 

stavební činnosti. Nové minirypadlo bude výkonnější a uspoří žadateli náklady na provoz.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

4. František Kluch  – Pořízení mobilní technologie k podnikatelské činnosti 

Předmětem projektu je pořízení mobilní technologie: 1x stavební buňky (modulární dům), která 

bude sloužit na stavbách jako administrativní základna, 1x stavební buňky (modulární dům), 

která bude sloužit jako sklad materiálu na stavbách. Díky této technologii může nyní realizovat 

více nových zakázek. K výkonu jeho práce jsou však potřeba i stavební buňky, které budou sloužit 

jako administrativní zázemí a sklad materiálu na stavbě.  

Počet dosažených bodů 53 

Minimální počet bodů 40 

 

5. Artigo s.r.o. – Štípací poloautomat 

Předmětem projektu je pořízení štípacího automatu (procesoru) k využití k řezání a štípání 

palivového dřeva. Stroj vstupní surovinu v podobě kulatiny rozřeže příslušnou pilou 

(kotoučovou/ řetězovou) podle vybavení stroje na polena podle zvolené délky. Následně probíhá 

štípání. V současné době žadatel žádný takový stroj nevlastní a začíná podnikat v odvětví 

zpracování dřeva.  



 
Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

6. Petra Vaňková – Podpora drobného podnikání 

Předmětem projektu je pořízení 2 ks přístrojů pro kosmetický salon. Pořízen bude přístroj pro 

diagnostiku pleti, k vyhodnocování vhodného ošetření a domácí péče o pokožku, další přístroj 

bude určen k péči o pokožku. Výsledkem projektu bude i pořízení provozního nábytku, skříňky 

pod umyvadlo, recepčního pultu včetně korpusu se zásuvkami, 2 ks skříněk, 4 ks poliček. Pořízení 

vybavení zkvalitní vybavení kosmetického salonu a významně rozšíří možnosti poskytovaného 

rozsahu služeb v provozu.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

7. PROSTAV alfa, s.r.o. – Investice do rozvoje podnikání ve stavebnictví 

Předmětem projektu je nákup 1 ks užitkového vozidla kategorie N1, určeného na rozvoz materiálu 

a nářadí na stavby, které doplní stávající vozový park malých dodávek, aby žadatel mohl 

uspokojovat rostoucí počet zákazníků. Žadatel podniká ve stavebnictví - provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování v rámci bytové a nebytové výstavby. V současné době vlastní 4 užitková 

vozidla, kterými zabezpečuje dané zakázky a dodávku materiálů a pomůcek na místo stavby. Jejich 

počet je pro potřeby firmy nedostatečný. Jelikož práci vykonává u zákazníků přímo v místě jejich 

požadavku, je na dopravě závislý.  

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 40 

 

8. UNImont plus s.r.o. – Investice do modernizace podniku II 

Předmětem projektu je pořízení mobilních strojů do stavebnictví - míchací lopata na nakladač, 

zametací zařízení s příslušenstvím a vrták na nakladač. Žadatel v současnou chvíli nedisponuje 

ani jednou technologií. Tato skutečnost ho omezuje v provádění stavební činnosti, protože některé 

práce se bez těchto zařízení nedají realizovat. Pořízení míchací lopaty, zametacího zařízení a 

vrtáků rozšíří portfolio nabízených činností, a diverzifikuje svou činnost.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

9. Jiří Prášek – Pasterizace zmrzlinových směsí v prodejně točené zmrzliny 

Předmětem projektu je pořízení mobilního pasterizačního přístroje a jeho instalace do 

provozovny prodeje točené zmrzliny. Pomocí pasterizátoru bude dosaženo lepších hygienických 

podmínek v provozu prodeje točené zmrzliny, snížení spotřeby energií, zlepšení cash flow a 

zvýšení kvality vyráběné zmrzliny. Pasterizátor nahrazuje nejen všechny pomůcky pro výrobu 

zmrzlinové směsi, ale i chladící prostor lednice. Navíc je směs před zchlazením ošetřena 

termickým šokem za nastavitelné teploty. S využitím pasterizátoru lze tedy vyrábět zmrzlinu 

rychle a efektivně, při zachování vysoké kvality. 

 



 
Počet dosažených bodů 80 

Minimální počet bodů 40 

 

10. Jakub Březina – Nákup širokopásové brusky 

Předmětem projektu je pořízení širokopásové brusky, digitálně ovládané, s přesnou kalibrací, 

kterou nelze tak přesně provádět ručně. Žadatel vyrábí nábytek na míru. Nový stroj zrychlí 

procesy, broušení a kalibraci, výroba bude přesnější a efektivnější. Do budoucna plánuje vyrábět 

vlastní produktovou řadu nábytku, která by bez tohoto stroje nebyla možná.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

11. Svět bran s.r.o. – Pořízení technologií pro Svět Bran s.r.o. 

Předmětem projektu je pořízení těchto nástrojů a vybavení, a to: konvertibilní notebook, pohonná 

jednotka pro stroje, motorové kolečko, pneumatická nýtovací pistole, vrtací kladivo, kamerový 

set, zemní vrták, svářečka, optický nivelační přístroj, aku řetězová pila, multifunkční bezdrátová 

a rozměrově kompaktní tiskárna, aku úhlová bruska, aku vrtačka, úhlová bruska. Společnost Svět 

bran s.r.o. působí v oblasti kovovýroby a zámečnictví. Nejdůležitějším zaměřením firmy je 

zakázková výroba a montáž produktů jako jsou křídlové, nesené, posuvné brány a branky. 

Zajišťuje komplexní realizaci všech druhů plotů a oplocení, bran, branek a ocelových konstrukcí, 

poskytují vysoce profesionální montáž a servis zakázek. V současné chvíli by společnost žadatele 

ráda rozšířila svou působnost na novou montážní skupinu. 

Počet dosažených bodů 70 

Minimální počet bodů 40 

 

12. Fadom s.r.o. – Prodej ze dvora – ukončena administrace 

Žádost o dotaci byla podána do Fiche 19.1.b) Podpora podnikání a cestovní ruch, což nesplňuje 

podmínky uvedené Pravidly, svým zaměřením spadá do Fiche 17.1.b) Potravinářství. Žadatel 

žádal na mlékomat, výstupy projektu byly zařazeny pouze do Kapitoly 4 (Mléko a mléčné výrobky) 

v příloze I Smlouvy o fungování EU – viz. příloha 9 Pravidel, tedy pouze ANNEX. ANNEX nemůže 

být výstupem ve Fichi 19.1.b) Podpora podnikání a cestovní ruch. 

13. RK-stavby s.r.o. – Technika pro rozvoj stavební firmy 

Předmětem projektu je pořízení stavební techniky ve složení: 2 pásového dumpry pro zajištění 

dopravy stavebního materiálu v rámci stavenišť, přívěsný třístranně sklopný vozík pro dopravu 

stavebních hmot a stavební techniky. Investice přispěje k zahájení a  rozvoji podnikání ve 

stavebnictví a uspokojení rostoucí poptávky po činnosti žadatele. V současné době zahajuje svou 

reálnou činnost ve stavebnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování v rámci bytové a 

nebytové výstavby. Doposud prováděl jen drobné zednické práce bez jakéhokoliv strojního 

vybavení.  

Počet dosažených bodů 80 

Minimální počet bodů 40 

 

 



 
 

Představené projekty ve Fichi 2 – Zemědělství 

1. Aleš Kříž – Stroje na sklizeň píce 

Předmětem projektu je nákup 2 nesených strojů pro zemědělskou činnost - rotorový shrnovač a 

jednonápravový přívěs, kterými žadatel zabezpečí hospodaření na své půdě. Žádný z uvedených 

strojů nevlastní a pořizuje nově.  

Počet dosažených bodů 100 

Minimální počet bodů 40 

 

2. František Ciner – Investice do zemědělského podniku 

Předmětem projektu je pořízení nového žacího stroje. Žadatel v současné době nedisponuje 

plnohodnotnou technikou pro živočišnou výrobu.  

Počet dosažených bodů 100 

Minimální počet bodů 40 

 

3. Tomáš Zelenka – Stroj pro přípravu seťového lůžka 

Předmětem projektu je nákup stroje pro přípravu seťového lůžka, které je důležité pro 

rovnoměrné vzcházení porostů. Nový stroj umožní sdružení několika pracovních operací do 

jedné, což znamená menší počet přejezdů a nižší náklady na přípravu půdy. Starý stroj nedrtí 

hrudy, seťové lůžko není připravené tak kvalitně. 

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

4. Zemědělské obchodní družstvo Habry – Modernizace strojového vybavení  

Předmětem projektu je pořízení traktorového návěsu na přepravu balíků. Návěs bude připojován 

za traktor, který má žadatel ve svém vlastnictví a společně tak budou tvořit funkční celek. V 

současné době družstvo nedisponuje strojovým vybavením, které by dokázalo efektivně 

vykonávat svou činnost, proto se rozhodlo pořídit novou techniku v podobě návěsu na balíky, díky 

kterému bude zajištěna doprava objemných krmiv při sklizni a v rámci celého zemědělského 

areálu.  

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 40 

 

5. Jiří Votava – Modernizace v chovu ovcí 

Předmětem projektu je pořízení taženého rozdružovače balíků, který je vhodný jak pro krmení 

senáže, tak pro nastýlání. Jedná se o tažený stroj, který je možné použít pro krmení senáže, tak 

pro nastýlání slámou. V současné době provádí krmení senáže ručně. 

Počet dosažených bodů 85 

Minimální počet bodů 40 

 

 



 
 

6. František Pipek – Zemědělské stroje 

Předmětem projektu je nákup 2 nových strojů pro zemědělskou činnost - obraceče píce sloužícího 

ke shrabání sena do řádku a obracecího pluhu k orbě a podmítce půdy (oba dva stroje nesené). 

Pro využívání těchto strojů má žadatel k dispozici traktor. 

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

7. Jan Vlášek – Pořízení rozmetadla minerálních hnojiv 

Předmětem projektu je pořízení kotoučového rozmetadla minerálních hnojiv. Tento typ stroje 

nevlastní a je odkázán na poskytovatele služeb, kteří jsou v těchto sezonních pracích velmi 

vytížení. Často dochází ke zpoždění aplikace hnoji, což je velmi nežádoucí jak z hlediska 

ekonomiky, tak životního prostředí.   

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

8. David Bašta – Secí stroj pro přísev travních ploch 

Předmětem projektu je nákup secího stroje pro přísev travních ploch, který je ideální na obnovu 

luk a zatravněných ploch. Žadatel se zaměřuje na chov dobytka, ovcí a koz. Nákupem secího stroje 

pro přísev travních ploch dojde k vpravení travních semen do půdy v jedné operaci, čímž odpadají 

tři další operace. V současné době provádí secí operace rozmetadlem travních semen standardním 

povrchovým způsobem rozhozem na povrch při jarním smykování. Technologie setí novým 

strojem je založena na bezorebném způsobu, kdy disky ve tvaru V vyříznou do půdy (i do 

stávajícího drnu) drážku a umístí travní osivo, což umožní klíčení a brzké zakořenění přisévaných 

druhů trav.  

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

9. Tomáš Peca – Pořízení zemědělského stroje 

Předmětem projektu je pořízení neseného otočného čtyřradličného pluhu s non-stop jištěním, 

určeným do kamenitých půd. Žadatel se zabývá rostlinnou výrobou a v současné době 

nedisponuje pluhem, kterým by mohl provést orbu.  

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

10. Jaroslav Velát - Modernizace zemědělského podniku - stroj 

Předmětem projektu je pořízení přepravníku balíků. Žadatel dosud přepravník balíků nevlastní. 

Tuto činnost řešil buď službou, anebo si ho půjčoval od jiných zemědělců. Tento přepravník bude 

zapojený za traktor, který pan Velát vlastní. 

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 



 
 

11. Radka Kuncová – Investice do zemědělských podniků 

Předmětem projektu je pořízení diskového žacího stroje. V současnou chvíli vlastní žadatelka 

starou sekačku, která je na hraně své životnosti. Díky pořízení nového stroje dojde ke zrychlení a 

zefektivnění prací. Nový stroj bude agregován s traktorem. 

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

12. Milan Hůrka – Diskový žací stroj 

Předmětem projektu je nákup diskového žacího stroje (nesený stroj) pro zabezpečení 

hospodaření. Sečení prováděl 4 bubnovým nevyhovujícím žacím strojem, který využíval již téměř 

20 let a také žacím strojem pořízeným "z druhé ruky. Oba stroje jsou již velmi poruchové, 

nevyhovující a nepoužitelné k dané operaci. Nově nesený stroj bude tažen za traktorem, který má 

ve svém vlastnictví. 

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

13. Fadom s.r.o. – Rozdružovač balíků slámy 

Předmětem projektu je pořízení neseného rozdružovače balíků slámy a sena. V současnosti je 

využíván starý nastýlací vůz, který slámu pouze distribuuje na požadované místo. Současně 

používaný stroj je fyzicky, technicky i morálně zastaralý a jako takový nedosahuje požadovaných 

parametrů pro moderní chov dojeného skotu.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

14. Lubor Hladík – Investice do ZP 2022 

Předmětem projektu je pořízení lučních bran pro úpravu travních porostů. Pořizovaný stroj 

žadatel nevlastní. V současné době řeší ošetření travních porostů službou nebo zapůjčením stroje.  

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

15. David Jeřábek – Modernizace farmy 2022 

Předmětem projektu je pořízení návěsu za traktor, který bude využíván v rámci zemědělské 

činnosti. V současné chvíli žadatel nedisponuje žádným návěsem, a při odvozu zemědělských 

plodin a materiálu je odkázán na pomoc jiných podnikatelských subjektů.  

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

16. Kateřina Šimonová – Investice do zemědělských podniků 

Předmětem projektu je pořízení malého nakladače na manipulaci s balíky sena a slámy, dále na 

vyhrnování hnoje a celkové potřeby farmy. V současnou chvíli žadatelka nevlastní žádný nakladač 

a musí si jednat služby blízkých zemědělských kolegů.  



 
Počet dosažených bodů 82 

Minimální počet bodů 40 

 

17. Miroslav Kruntorád – Investice do zemědělských podniků 

Předmětem projektu je pořízení shrnovače píce. V současnou chvíli vlastní více než 25 let starý 

shrnovač, který je již velmi opotřebený. Nový stroj bude lépe kopírovat průběh jízdy za traktorem, 

tím se zlepší kvalita nahrnované píce.  

Počet dosažených bodů 90 

Minimální počet bodů 40 

 

Představené projekty ve Fichi 4 – Zpřístupnění přírody 

1. Město Ledeč nad Sázavou – S Jestřábem a hochy od Bobří řeky do Sluneční zátoky 

Předmětem projektu je pořízení a instalace 6 dřevěných informačních poutačů "strom" a 6 

dřevěných informačních poutačů "stan", tyto poutače budou informovat o 12ti skautských 

táborech, které se konaly ve Foglarově Sluneční zátoce. U čtyřech poutačů bude instalováno 

dřevěné posezení, u jednoho z poutačů bude jako posezení postaven "podsadový" stan. Tyto 

poutače budou rozmístěny na značené turistické trase (červená - Cyrilometodějská stezka, žlutá), 

která vede do Sluneční zátoky. Před Sluneční zátokou (u stávajícího dětského tábora) bude 

postaven dřevěný šestiboký altán s asfaltovým šindelem, ve kterém budou umístěny čtyři tabule 

s informacemi o čtyřech táborech, které se konaly v době druhé světové války a nemohly se tedy 

konat přímo ve Sluneční zátoce. U altánu bude instalován dřevěný rozcestník. Na trase a u altánu 

budou umístěny dva odpadkové koše. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 40 

 

2. Město Lipnice nad Sázavou – Vybavení stezky Národního památníku odposlechu 

v Lipnici nad Sázavou turistickým mobiliářem 

Předmětem projektu je pořízení a instalace prvků. Turistická stezka "Národní památník 

odposlechu" bude vybavena třemi dřevěnými turistickými altány se sety (stoly a lavicemi) a třemi 

informačními tabulemi včetně stojanů. Budou na ní instalovány dva odpadkové koše a pět 

směrníků. Stezka je bez turistického mobiliáře a informačních tabulí. Hojně navštěvovaná trasa 

nevyužívá možnosti informovat návštěvníky o historických, přírodních a uměleckých faktech 

spojených s Lipnicí nad Sázavou, místní tradicí kamenického řemesla a jedinečnými skalními 

reliéfy vytesanými ve stěnách zatopených žulových lomů.  

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

3. Město Golčův Jeníkov – Lesní pěšina ke skautské chatě v k.ú. Golčův Jeníkov -

ukončena administrace 

Žadatel byl vyzván k doplnění přílohy. K žádosti o dotaci byla doložena pouze žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního 

úřadu, je nutné dodat ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace 



 
na SZIF pravomocný (v případě veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt 

stavebního úřadu (dle obecných podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na 

jehož základě lze projekt/část projektu realizovat. Žadatel však nedoplnil a byl vyřazen z dalšího 

hodnocení. 

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

3 905 478 Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 1 bylo v 6. výzvě alokováno 5 893 468 Kč. 

Projekty za Fichi 2 – Zemědělství nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem  4 537 429 Kč 

z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 6. výzvě alokováno 2 270 166 Kč. 

Projekty za Fichi 4 – Zpřístupnění přírody nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 1 193 544 

Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 4 bylo v 5. výzvě alokováno 5 613 870 Kč.  

Dle interních postupů: Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na každou Fichi v 

dané výzvě. V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze 

stanovenou částku převést na jinou Fichi za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS 

stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou 

podpořeny pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Celková nedočerpaná 

alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“. Vyčíslený zbytek alokace 

se převede do Fichí dle stanovených priorit. Nejvyšší prioritu bude mít Fiche č. 4. Budou-li v této 

Fichi po přesunu podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou 

výši bodů, bude zbývající alokace přesunuta do Fiche č. 1, případně dále do Fiche č. 2 s nejnižší 

prioritou. 

 

Na podporu všech projektů ve Fichi 2 chybí doplatit 2 267 263 Kč. Zbývající alokace z F1 a F4 tvoří 

6 408 316 Kč. Všechny projekty mohou být podpořeny. 

 

Přehled hodnocených projektů s přidělenými body seřazený sestupně za každou Fichi zvlášť je 

uveden níže. V případě shodného počtu bodů je upřednostněna nižší výše dotace. Pokud ani poté 

nelze možné určit pořadí, je preferován projekt, který je podán prvožadatelem (tj. doposud 

nepodpořeným žadatelem ve výzvách MAS v PRV v programovém období 2014-2020). 

Seznam vybraných žádostí v rámci 6. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s.  

v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Název MAS: MAS Královská stezka o.p.s 

Registrační číslo MAS: CLLD_15_01_235 

Číslo výzvy: 15/000/00000/563/000151/V006 

Číslo 

Fiche 

Pořadí 

v rámci 

Fiche 

Název projektu 

Místo realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 

bodů 

Dotace v 

Kč 

1 
1.  

Štípací poloautomat Kámen 90 180 000 

1 
2.  

Pasterizace zmrzlinových směsí v 

prodejně točené zmrzliny 

Světlá nad Sázavou – 

Dolní Březinka 
80 108 900 



 
1 

3.  
Technika pro rozvoj stavební firmy Havlíčkův Brod 80 220 500 

1 
4.  

Truhlářská dílna JIŘÍKOV - 

rozšíření výroby o olepování 
Kámen - Jiříkov 75 224 100 

1 
5.  

Pořízení technologií pro společnost 

Svět Bran s.r.o. 

Havlíčkův Brod - 

Mírovka 
70 97 695 

1 
6.  

Investice do modernizace podniku 

II 
Kožlí 65 211 050 

1 
7.  

Podpora drobného podnikání Havlíčkův Brod 65 302 742 

1 
8.  

Nákup širokopásové brusky Druhanov 65 310 500 

1 
9.  

Pořízení stavebního stroje Golčův Jeníkov 65 765 000 

1 
10.  

Investice do rozvoje podnikání ve 

stavebnictví 

Světlá nad Sázavou – 

Dolní Bohušice 
55 225 000 

1 
11.  

Pořízení mobilní technologie k 

podnikatelské činnosti 
Bojiště - Mstislavice 53 899 991 

1 
12.  

Rozvoj dřevozpracujícího podniku Rozsochatec 40 360 000 

Alokace 

na výzvu 
5 893 468 Kč Celkem čerpáno 3 905 478 Kč 

2 
1.  

Investice do zemědělského 

podniku 
Rozsochatec 100 179 400 

2 
2.  

Stroje na sklizeň píce Tis u Habrů 100 245 630 

2 
3.  

Investice do zemědělských 

podniků 

Havlíčkův Brod - 

Klanečná 
90 119 400 

2 
4.  

Diskový žací stroj 
Havlíčkův Brod - 

Jilemník 

90 
138 000 

2 
5.  

Investice do ZP 2022 Havlíčkův Brod 90 173 400 

2 
6.  

Modernizace zemědělského 

podniku - stroj 
Prosíčka 

90 
228 600 

2 
7.  

Pořízení zemědělského stroje Bojiště 90 238 000 

2 
8.  

Investice do zemědělských 

podniků 
Habry - Zboží 

90 
263 400 

2 
9.  

Modernizace farmy 2022 Bojiště - Veliká 90 286 800 

2 
10.  

Pořízení rozmetadla minerálních 

hnojiv 
Bačkov 

90 
294 000 

2 
11.  

Secí stroj pro přísev travních ploch 
Světlá nad Sázavou – 

Dolní Bohušice 

90 
300 000 

2 
12.  

Zemědělské stroje Kámen - Jiříkov 90 346 500 

2 
13.  

Modernizace v chovu ovcí Horní Krupá 85 299 999 



 

2 
14.  

Investice do zemědělských 

podniků 

Krásná Hora - 

Čekánov 
82 342 300 

2 
15.  

Rozdružovač balíků slámy Dolní Město 65 288 000 

2 
16.  

Stroj pro přípravu seťového lůžka 
Golčův Jeníkov – 

Kobylí Hlava 
65 500 000 

2 
17.  

Modernizace strojového vybavení Habry 50 294 000 

Alokace 

na výzvu 
2 270 166 Kč Celkem čerpáno 4 537 429 Kč 

Na podporu všech projektů ve Fichi 2 chybí doplatit 2 267 263 Kč. Dle Interních postupů: Celková 

nedočerpaná alokace ze všech Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“. Vyčíslený zbytek 

alokace se převede do Fichí dle stanovených priorit. Nejvyšší prioritu bude mít Fiche č. 4. Budou-li v této Fichi 

po přesunu podpořeny v plné výši všechny projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů, bude 

zbývající alokace přesunuta do Fiche č. 1, případně dále do Fiche č. 2 s nejnižší prioritou. 

Zbývající alokace z F1 a F4 tvoří 6 408 316 Kč. Všechny projekty mohou být podpořeny. 

4 1. 

Vybavení stezky Národního 

památníku odposlechu v Lipnici 

nad Sázavou turistickým 

mobiliářem 

Lipnice nad Sázavou 65 471 174 

4 2. 
S Jestřábem a hochy od Bobří řeky 

do Sluneční zátoky 
Ledeč nad Sázavou 50 722 370 

Alokace 

na 

výzvu 

5 613 870,00 Kč Celkem čerpáno 1 193 544 Kč 

Seznam nevybraných žádostí v rámci 6. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. 

v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Název MAS: MAS Královská stezka o.p.s 

Registrační číslo MAS: CLLD_15_01_235 

Číslo výzvy: 15/000/00000/563/000151/V006 

Číslo 

Fiche 

Pořadí 

v rámci 

Fiche 

Název projektu 

Místo realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 

bodů 

Dotace v 

Kč 

1   13. Prodej ze dvora Dolní Město 75 198 000 

2 x x x x x 

4 3. 
Lesní pěšina ke skautské chatě v 

k.ú. Golčův Jeníkov 
Golčův Jeníkov 50 3 000 000 

 

Výběrová komise odsouhlasila počty bodů u projektů, které prošly kontrolou formálních 

náležitostí a přijatelnosti a pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce výše a vybrané projekty 

doporučila ke schválení Programovému výboru. 



 
Programový výbor doporučil ke spolufinancování ze strany SZIF projekty vybrané Výběrovou 

komisí, tedy ty, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Zároveň odsouhlasil 

pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce výše. 

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí hodnocení Výběrové komise a Programového výboru v rámci 6. 

výzvy MAS Programu rozvoje venkova. 

Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie  
Pan Charouzek informoval o povinnosti MAS monitorovat průběh provádění integrované 

strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje 

změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 

2x ročně. Tato zpráva o plnění ISg se týká období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.  

Návrh usnesení: 

Správní rada bere na vědomí pověření kanceláře MAS k vypracování a podání zprávy o plnění ISg. 

za 1. pololetí roku 2022 a pověření kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek. 

Pro: 8   Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

3. Plán činností (MAP III) 

Projekt Místní akční plány vzdělávání II pro Havlíčkobrodsko a Světelsko (Podpora vzdělávání - 

MAP ORP Havlíčkův Brod II a Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II) byl k 31. 

srpnu 2022 ukončen.  V posledních měsících realizace byly dokončeny všechny plánované aktivity 

a školy se tak mohly účastnit různých vzdělávacích aktivit.  

V průběhu května a června si mohly školy vyzkoušet na vlastní kůži Kurz zvládání mimořádných 

událostí ve školách. Jednalo se o preventivní program, který žákům a pedagogům nabídl možnost 

si vyzkoušet, jak se chovat v krizových situacích nebo v přítomnosti aktivního útočníka v budově 

školy.  Ve spolupráci s panem Bedřichem Musilem vznikly v rámci projektů MAP II (pro ORP 

Havlíčkův Brod, ORP Světlá nad Sázavou) materiály pro školy zabývající se tématy z oblasti 

mediální gramotnosti (fakenews, dezinformace,..). Tyto materiály byly ve školách představeny 

v rámci červnových přednášek na téma „Jak se vyznat v informacích na internetu“.  

Na konci srpna proběhlo setkání ředitelů, učitelů a partnerů k ukončení projektu MAP II. Hlavní 

myšlenkou setkání bylo zhodnocení realizace projektu za čtyřleté období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 

2022. Během setkání probíhalo také předávání informací od kolegů z Národního pedagogického 

institutu (NPI). Jednalo se převážně o aktuálně vypsané vzdělávací kurzy, pomoc při začleňování 

ukrajinských dětí do výuky a informace o Šablonách I (OP Jan Ámos Komenský). Výstup zaměřený 

na problematiku IROP (Integrovaný regionální operační program), jeho náležitosti a podmínky 

pro nové programové období 2021 – 2027 měla na starosti kolegyně Ing. Petra Laštovičková.  Na 

závěr setkání byli ředitelé a pedagogové škol seznámeni s novým navazujícím projektem MAP III 

(Akční plánování v území). Cílem tohoto projektu je především plánování aktivit týkající se 

vzdělávání v území. Dále bude kladen důraz na sdílení příkladů dobré i špatné praxe mezi všemi 

aktéry vzdělávání.  



 
4. Kavárna Na cestě a její provoz 

Slečna Matulová podala zprávu o provozu kavárny včetně hospodaření. Je podán navazující 

projekt do OPZ+, realizace od února. V Kavárně Na cestě se stále něco děje. Nabídka zákusků byla 

rozšířena o tartaletku nebo banánek s hruškami či jahodami. Mnoho novinek lze najít i v sezónní 

nabídce, např. ledové kávy, výbornou kopečkovou zmrzlinu La Panna, limonády připravené z 

domácích sirupů od Rodinné farmy Sedmikráska nebo nové míchané drinky.  

V předešlých měsících se v kavárně odehrálo mnoho různorodých akcí pro veřejnost. Spolu 

s haberským Komunitním centrem  byl pořádán dětský den. Kavárna se také zapojila do dubnové 

akce Ukliďme Habry a účastnila se již tradičního Gastronomického festivalu, který se konal 

v červnu na haberském náměstí. Koncem června se potom v kavárně odehrála přednáška 

„Historie Židů v Habrech“, která se konala ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod.  

Aktuálně v kavárně probíhá prodejní výstava fotoobrazů místních fotografů Květy Lutnerové a 

Martina Dubského. Pokračuje se také v pořádání Chytrých kvízů. Další zajímavé akce (např. 

degustace vín) se chystají na podzim degustaci vín.  

 

5. Operační programy nového programového období 2021-2027, programové rámce 

Pan Charouzek a paní Laštovičková zmiňuje v rámci nového období 2021+ harmonogram 

přípravy IROP, rozdělení alokace na jednotlivé MAS, známá kritéria u jednotlivých aktivit SC 5. 1 

Programový rámec IROP – výzva na podání 5. 10. 2022. Budou podporované stejné aktivity jako 

v současném období, nově veřejná prostranství a infrastruktura cestovního ruchu.  

Paní Šulcová rekapituluje PRV zmiňuje novou SP SZP, Akční plán OPZ+ již byl zmíněn v bodě 1 

jednání. V OP TAK – předpoklad zapojení 120 MAS, režim de minimis. OPTP – žádost 2letá, 

zjednodušené vykazování, paušál 20%, 80% výdaje na mzdy, rozdělení alokce na MAS dle vzorce. 

OPŽP nebude MAS pravděpodobně realizovat. 

 

6. Rozvoj cestovního ruchu v území MAS 

Proběhne jednání s Vysočina West, z.s. o připojení oblasti území MAS Královská stezka k této 

destinační společnosti. Organizace již dlouhodobě uvažuje o rozvoji cestovního ruchu tímto 

směrem. 

7. Aktuality 

6. ročník Gastronomického festivalu Habry 

Dne 11. 6. 2022 bylo na Žižkově náměstí v Habrech živo a to nejen po stránce gastronomické. Pro 

účastníky byl připraven různorodý doprovodný program festivalu, který obohatila dechová 

kapela Vysočinka, melodická metalová kapela Rebel, punková kapela Volant a známá rocková 

kapela Telegraf. Odpolední gastroprogram si vzal pod křídla provozovatel a zároveň šéfkuchař 

Městské restaurace ve Světlé nad Sázavou, pan Jan Sochor. Uvařené tortelliny, krevety a mušle 

mohli diváci ochutnat. Barmanské umění předvedl bez jediné chybičky několikanásobný 

medailista, kterého uchválit flair spočívající v atraktivním způsobu servisu míchaných nápojů, pan 

Václav Abraham. Program doplnila vystoupení taneční skupiny Tendence Gravity a oddílu 

aerobiku TJ Sokol Habry. 

Po celý den byl rovněž k dispozici dětský koutek se skákacím hradem, malováním na obličej, 

balónkovou dílnou. Hopsej aréna nabídla možnost vyzkoušet si pogo tyče, klokaní boty, 



 
elektromobilní segwaye a elektrické káry. Zájemci se také mohli povozit na traktůrku od místní 

pobočky firmy Strom Praha a.s. Aby se na tento ročník mělo jak vzpomínat, mohli účastníci - 

jednak navštívit foto koutek s rekvizitami a odnést si fotografii na památku, jednak zakoupit 

výrobky vyřezané uměleckým řezbářem – panem Martinem Kučerou – 3 umělecká díla 

z dubového dřeva, která se pak v odpoledních hodinách vydražila na pódiu. „Třešničkou na dortu“ 

se stal vzniklý prvek s logem Svazku obcí Haberska.  

Moderátor celé akce, pan Jaroslav Pejchal, se staral o dobrou náladu publika a připravil zábavnou 

soutěž pro děti, při nichž získali účastníci drobné odměny.  

Událost, která zde proběhla, je každoročně založena na spolupráci veřejné správy (Svazek obcí 

Haberska), neziskové organizace (Královská stezka o.p.s.) a dalších subjektů spolupracujících na 

rozvoji venkovského regionu (Celostátní síť pro venkov).  
 

Transfer zkušeností z MAS kraje Vysočina do MAS Karlovarského kraje 

Ve dnech 22. – 24. června navštívili území MAS (místní akční skupiny) Královská stezka zástupci 

MAS Sokolovsko o.p.s. a její partneři (zástupci veřejného, podnikatelského a neziskového 

sektoru), kteří přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně zrealizovaných projektů 

zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova. Účastníky hostil Hotel Kaskáda v Ledči 

nad Sázavou. Přes 30 aktérů zhlédlo v rámci třídenního putování projekty zaměřené na podporu 

podnikání a cestovní ruch, zemědělství, potravinářství, ale i na sociální podnikání. Zastávku 

tvořily také dominantní hrad Ledeč nad Sázavou (s perfektním výkladem pana kastelána) a 

přírodní rezervace Stvořidla. Ta jsou každoročně jednou ze zastávek akce Čistá řeka Sázava na 

Vysočině. V kavárně Na cestě, která je provozována právě organizací Královská stezka o.p.s., si 

účastnici vyposlechli prezentaci a seznámili se s činnostmi a aktivitami MAS a také kavárny, 

jakožto sociálního podniku.  

Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností v rámci místních akčních skupin 

(MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov za účelem předávání 

zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové programové období, 

předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, implementaci článku 20. Byly 

představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU. 
 

Dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina 

Ve dnech 20. – 21. 7. 2022 proběhl opětovně dvoudenní workshop všech místních akčních skupin 

v kraji Vysočina, a to ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, tentokrát v prostorách Akciového 

pivovaru Dalešice, a.s. První den nabídl formu ukázky úspěšně zrealizovaných projektů v daném 

území (podnikatelských, zemědělských, ale např. i exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany), 

druhý den byl věnován aktuálním informacím z Krajského úřadu, Centra pro regionální rozvoj a 

Národní sítě MAS. 

 

Projekt spolupráce s polskými MAS  - „Love food“ 

MAS (místní akční skupina) Královská stezka společně s MAS Oslavka a dalšími třemi polskými 

MAS realizuje nadnárodní projekt spolupráce s názvem Love food. Cílem projektu je propagovat 

regionální značení v zapojených regionech, informace ohledně regionálních produktů a 

regionálního značení jako takového a společně najít potenciál pro rozvoj regionu.  

V termínu 2. – 4. 9. 2022 proběhl první ze čtyř plánovaných workshopů v rámci projektu, a to 

v Polsku. Do třídenního programu byla zařazena ukázka tradiční přírodní metody konzervace 



 
potravin - fermentace - v manufaktuře kombuchy, prezentace polských MAS o zrealizovaných 

projektech, návštěva muzea kočárů a muzea historických automobilů a 

motocyklů a v neposlední řadě účast na festivalu 4 elementů, v rámci něhož proběhl kulinářský 

workshop zaměřený na regionální a tradiční pokrm - přípravu švestkových povidel.  

  
 

Cyklovýlet 7 

Počasí cyklovýletu naplánovaného již dlouhodobě na 17. 9. 2022 moc nepřálo, ale i za chladného 

počasí se na vyjížďku vydalo 6 odvážlivců. Zastávkami se pro 7. ročník staly Obora Žleby, Berlova 

vápenka a Pařížovská přehrada, kam jsme z Třemošnice po obědě směřovali údolím řeky 

Doubravy. I v menším počtu (oproti loňské účasti 26 cyklistů) si to všichni však, dle ohlasů, užili. 

Trasa měřila cca 48 km a vyjížďka byla zdárně ukončena opět v Habrech před 16. hodinou 

odpolední.  

 

Leaderfest 2022 

Leaderfest je nejen mezinárodní konference venkova s příklady dobré praxe, síťováním a 

inspirováním se aktivitami MASek navzájem, ale také představení toho nejzajímavějšího z města 

pořadatelů. Letošní LEADERfest 2022, tradiční festival úspěchů metody LEADER na českém 

venkově, se konal ve dnech 21. – 23. 9. 2022 v Čejkovicích. Dvoudenní program vyplnilo zasedání 

pracovních skupin, seminář „Aktuální informace k přípravě CLLD v PO 2021-2027“, exkurze 

(domek T. G. Masaryka, Templářské sklepy, Templářská tvrz, Sonnentor, komentovaná prohlídka 

občanské vybavenosti v Čejkovicích) a 2 bloky workshopů zaměřených na téma Komunitní 

energetika a OZE na venkově, Vzdělaný a laskavý venkov, MAS a podpora podnikavosti a 

podnikatelů na venkově, Snižování rizik katastrof – Resilience venkova. Akci navštívilo bezmála 

300 účastníků, 20 přednášejících a nechyběly ani vstupy zahraničních hostů 

Exkurze 

Na dny 30. 11. – 2. 12. 2022 je plánována exkurze na MAS Vladař o.p.s. do Karlovarského kraje.  

 

8. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Správní rady ukončeno před 17. 

hodinou. 

 



 
  
Usnesení ze zasedání Správní rady dne 13. 10. 2022 od 15:00 hodin: 

Správní rada a Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Správní rada určuje ověřovateli zápisu pana Martina Sedláka a jako druhého ověřovatele 

pana Aleše Hejkala.  Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou.  

2. Správní rada bere na vědomí znění akčního plánu OPZ+ na roky 2023-2025. 

3. Správní rada bere na vědomí hodnocení Výběrové komise a Programového výboru v rámci 

6. výzvy MAS Programu rozvoje venkova. 

4. Správní rada bere na vědomí pověření kanceláře MAS k vypracování a podání zprávy o 

plnění ISg. za 1. pololetí roku 2022 a pověření kanceláře MAS k případnému zapracování 

připomínek. 

Zapisovatel – Lucie Šulcová………………………………………… 

Ověřovatelé Martin Sedlák………………………………………… 

Aleš Hejkal………………………………………… 


