
 
 

 

Zápis 4/2021 
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 

Projekty ze 8. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 

Identifikace výzvy MAS:  15/000/00000/563/000145/V008 
Datum a čas konání:    18. 8. 2021 od 13:00 hodin 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Pavel Ronovský – Zemědělské 
družstvo Žižkovo Pole, Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s., Jiří 
Kunc – Sklené (OSVČ), Jan Moravec – SDH Krucemburk, František Mládek - Město Svratka 
 
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
 
Nepřítomen: Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou, Ing. Milan Klement – Obec 
Pohled, Dagmar Pálková - Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Bc. Kateřina Niklfeldová, Jitka Škaredová 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
 
Program:  
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 8 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, 

    jednací řád, pravomoci, odpovědnost) 

3. Schválení projektů z Výzvy č. 8 z PRV k financování 
4. Přechodné období v PRV 
5. Různé 
6. Závěr 
 
ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání 
Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a v 13:00 hodin zahájil jednání.  
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Kateřina Niklfeldová. Předseda PV konstatoval, 
že zasedání bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 6 členů, přičemž veřejný sektor, ani žádná 
jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pan Marek navrhl 
ověřovatele zápisu: František Mládek, Jiří Kunc. PV schválil program jednání. 
Usnesení 1/4/2021:  
PV schvaluje pana Františka Mládka a Jiřího Kunce ověřovateli zápisu.  
Hlasování: 6 - 0 – 0 
 
 



 
 

 

ad 2) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 8 z Programu rozvoje venkova 
Pan Marek vyzval členy PV k podpisu „Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů 
orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci z Programu rozvoje 
venkova předložených na základě 8. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“. Paní Hájková 
seznámila přítomné se zápisem z hodnocení projektů Výběrovou komisí a se všemi 
dokumenty, které souvisí s hodnocením: Etický kodex, Hodnotící listy, Jednací řád Výběrové 
komise, jednací řád Programového výboru, Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr 
projektů Programu rozvoje venkova a Hodnotící kritéria u hodnocených Fichí. 
Do 8. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 15 Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
Projekty byly podány do následující Fiche: 
Fiche 15 – Živá obec - 15 projektů, které dohromady nárokují na čerpání rozpočtu MAS 
celkem 2.562.816,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 15 bylo v 8. výzvě alokováno 
2.083.802,- Kč. 
 

Ad 3) Představení a schválení projektů z Výzvy č. 8 z PRV k financování  

 
Projekty podané do Fiche č. 15:     Minimální počet bodů na Fichi: 50 
1. Město Ždírec nad Doubravou - Vybavení knihovny a zázemí ve Ždírci nad Doubravou 
Cílem předkládaného projektu je pořízení interiérového vybavení do městské knihovny. 
Realizace tohoto projektu vytvoří kulturně – společenský prostor města. Výsledkem projektu 
je pořízení 4 ks regálů, 7 ks dvou-regálů, 3 ks stůl, 1 ks PC stolek, sezení a pult. Dojde k 
rozšíření nabídky pro návštěvníky knihovny, vytvoření místa pro setkávání občanů, rozšíření 
nabídky pro volnočasové aktivity, vybudování zázemí pro pořádání kulturních akcí, 
společenským akcím komornějšího charakteru, apod.  
Počet dosažených bodů:  60 
 
2. Obec Sklené - Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené 
V rámci projektu bude nakoupeno vybavení pro pořádání venkovních akcí pro spolkovou 
činnost v obci: 1 ks party stanu, 14 ks pivních setů, 2 ks tepelných zářičů a PB lahví, 
elektrocentrály a osvětlovacího tělesa. Realizace projektu umožní pořádat venkovní akce v 
rámci spolkové činnosti obce v delším časovém období - duben až říjen, bez ohledu na 
zhoršené počasí a délku denního světla, výrazně zvětší komfort a úroveň pořádaných akcí.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
3. Obec Cikháj - Nové herní prvky - dětské hřiště Cikháj 
Realizací projektu dojde k doplnění herních prvků do stávajícího dětského hřiště. Jedná se o 
herní prvky z dřevěného materiálu (multifunkční sestava, pružinová houpadla) a vyřešení 
míst pro sezení – obložení betonových konstrukci dřevem. Navrhovaným řešením vznikne 
prostor s větším využitím pro děti. 
Počet dosažených bodů:  80 
 



 
 

 

4. Mateřská škola Malá Losenice, příspěvková organizace - Modernizace školky v obci Malá 
Losenice 
Realizací projektu dojde k modernizaci školní výdejny MŠ a k výměně interiérových dveří v 
budově MŠ. V rámci projektu bude pořízena 1 kuchyňská linka s vybavením (dřezy, vestavěná 
myčka atp.), dojde k pořízení 12 interiérových dveří, včetně 1 ks posuvných dveří ve třídě.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
5. Obec Sazomín - Podpora spolkové a kulturní činnosti v obci 
V rámci projektu bude řešeno zakoupení mobilního vybavení, které bude sloužit obci 
Sazomín pro pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí. Výsledkem projektu bude 
nákup 2 ks nůžkových stanů (velikost 4x8 m), 1 ks nůžkového stanu (velikost 3x4,5m) a 15 ks 
pivních setů (lavičky + stoly). 
Počet dosažených bodů:  80 
 
6. Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, příspěvková organizace – Vybavení školní 
kuchyně ve Škrdlovicích 
Výsledkem projektu bude modernizace vybavení školní kuchyně a větší komfort pro strávníky 
při pitném režimu. Vybavení využijí strávníci všech věkových kategorií - v mateřské i základní 
škole, děti i zaměstnanci. Bude pořízeno následující vybavení: 1 ks univerzální robot s 
přídavnými zařízeními, 1 ks ponorný mixér, 2 ks várnice na čaj a horkou vodu, 2 ks nádoby na 
džus 
Počet dosažených bodů:  80 
 
7. Mateřská škola Pohled – Mateřská škola v Pohledu 
Výsledkem projektu bude venkovní herní prostor tvořený travnatým povrchem se sítí 
mlatových cestiček širokých 150 cm a v celkové délce cca 130 m. Součástí je také odvodnění 
prostoru, tj. svedení vody z okapů do zasakovacích zařízení, aby voda nemohla povrch 
prostoru narušovat a mohl být maximálně využíván. Přístupový chodník k MŠ bude budován 
jako pojezdový a tvořen zámkovou dlažbou výšky 80 mm a podkladovými vrstvami dle 
projektu, aby byla zachována kvalita a dlouhá životnost. Chodník bude dlouhý 18 m a široký 
3 m (tj. šířka vstupní brány), lemovaný obrubníky, na několika místech bude přímo propojen 
se sítí mlatových cestiček. MŠ v Pohledu realizací projektu získá kvalitní a funkční herní 
prostor splňující současný standard.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
8. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravou - Vybavení SDH Ždírec n. D. 
pro kulturní a spolkovou činnost 
Vybavení, 1 ks mobilní pódium 8 x 4 m včetně zastřešení velkoprostorovým stanem 8 x 4 m 
(1 ks) a jevištním schodištěm (1 ks) bude sloužit všem obyvatelům města Ždírec nad 
Doubravou. Cílem je podpořit spolkový život ve městě a tím zajistit vyšší atraktivitu a kvalitu 
života. 
Počet dosažených bodů:  70 
 



 
 

 

9. SE.S.TA z.s. - Zámek Žďár - živé místo regionu 
Výsledkem projektu bude nákup mobilního vybavení nutného na organizaci, zajištění a 
pořádání konferencí, setkání, společenských, kulturních a různých doprovodných veřejných 
akcí. Pořizované vybavení: reprosoustava, konferenční mikrofon, laserový dataprojektor, 
lampový dataprojektor, 2 ks notebooku s příslušenstvím, projekční plátno, 2 ks skládacích 
nůžkových stanů, mobilní elektrický rozvaděč s kabeláží a 50 ks skládacích židlí. 
Počet dosažených bodů:  70 
 
10. Obec Pokojov - Nákup stanů do obce Pokojov 
Obec každoročně pořádá různé společenské a kulturní akce nejenom pro místní obyvatele, 
ale také okolní návštěvníky. Tyto akce se konají převážně ve venkovním prostředí, a to za 
každého počasí. Výsledkem projektu bude nákup 2 ks stanů a 10 ks pivních setů.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
11. Městys Havlíčkova Borová - Veřejné prostranství v Havlíčkově Borové 
Výsledkem projektu je nákup a instalace elektronické úřední desky na veřejné prostranství u 
budovy Úřadu městyse a nákup 1 ks odpadkového koše. Od realizace tohoto projektu se 
očekává: moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů, pohodlný způsob vyhledávání 
informací na digitální úřední desce ze strany veřejnosti.   
Počet dosažených bodů:  90 
 
12. Obec Studnice - Doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce Studnice 
Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce 
Studnice. Budou pořízeny stoly pro sál kulturního domu. Pořízené vybavení zkvalitní a rozšíří 
zázemí kulturní zázemí obce Studnice. 
Počet dosažených bodů:  80 
 
13. Pohledské kulturní seskupení, POKUS z.s. - Rozvoj kulturního a společenského života 
v Pohledu 
Výsledkem projektu bude technické vybavení pro kvalitní ozvučení a projekci při kulturních, 
společenských a sportovních akcích v obci Pohled pořádaných obcí a místními spolky. 
Zvuková technika bude sestávat z reprosoustavy, mixu zvuku, mikrofonů/ mikroportů, 
multimediálního přehrávače, k zařízení pro projekci patří stojanové velkoformátové plátno o 
rozměrech cca 410 x 260 cm (v pevném rámu, plátno odnímatelné) a full HD projektor. 
Nezbytnou součástí výbavy je také přepěťová ochrana, stojany na techniku, kabelové 
propojení, obaly a přepravní boxy.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
14. Obec Svratouch - Zastřešení části kulturního areálu Borovina 
Výsledkem projektu bude zastřešení plochy areálu o výměře 70 m² montáží zakoupeného 
zařízení. Realizací projektu dojde ke zvýšení návštěvnosti pořádaných akcí. 
Počet dosažených bodů:  90 
 



 
 

 

15. Obec Slavíkov - Výměna střešní krytiny na KD a pořízení vybavení - obec Slavíkov 
Výsledkem projektu je výměna střešní krytiny na budově KD v Rovném (místní část obce 
Slavíkov), která je celkově ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce zlepší funkční využití 
objektu a přinese budově KD kultivovaný vzhled. V budově probíhají kulaté stoly s veřejností, 
prostory jsou k dispozici členům SDH pro konání schůzí a občanům pro pořádání setkání či 
oslav apod. 
Realizací projektu dojde také k pořízení 1 ks lednice a sestavy 10 ks regálů pro činnost 
spolků. Vybavení bude sloužit všem obyvatelům obce Slavíkov a Rovný a široké veřejnosti.  
Vzhledem k množství organizovaných a plánovaných kulturních akcí pořádaných místními 
spolky ve spolupráci s obcí by výměna střešní krytiny a pořízení vybavení zcela jistě zlepšilo 
spolkový a komunitní život celé obce. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
 
Programový výbor provedl výběr projektů dle podmínek předem stanovených v 8. výzvě 
z PRV a v dokumentu „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 
Havlíčkův kraj, o.p.s. pro Programový rámec PRV“: 

- V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, alokace bude převedena 
do Fichí dle potřeby MAS a finanční prostředky budou využity v další Výzvě MAS.  

- Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, 
který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální 
stanovenou výši bodů) navyšována.    

- Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou 
vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených 
projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.  

- V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší výší způsobilých 
výdajů. 

 
Tabulka č. 1 - Seznam vybraných žádostí k podpoře v 8. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Pořadové číslo projektu a název projektu Místo realizace 
projektu NUTS 5 

Počet 
bodů 

15 1 2021 – 145 – 008 – 015 - 134  
Nákup stanů do obce Pokojov 

Pokojov 90 

15 2 2021 – 145 – 008 – 015 - 128  
Modernizace školky v obci Malá Losenice 

Malá Losenice 90 

15 3 2021 – 145 – 008 – 015 - 126  
Vybavení pro spolkovou činnost v obci Sklené 

Sklené 90 

15 4 2021 – 145 – 008 – 015 - 137  
Rozvoj kulturního a společenského života v Pohledu 

Pohled 90 

15 5 2021 – 145 – 008 – 015 – 135  
Veřejné prostranství v Havlíčkově Borové 

Havlíčkova Borová 90 

15 6 – 8 2021 – 145 – 008 – 015 - 131  
Mateřská škola v Pohledu 

Pohled 90 

15 6 - 8 2021 – 145 – 008 – 015 - 139  
Zastřešení části kulturního areálu Borovina 

Svratouch 90 



 
 

 

15 6 - 8 2021 – 145 – 008 – 015 - 140  
Výměna střešní krytiny na KD a pořízení vybavení – 
obec Slavíkov  

Slavíkov 90 

15 9 2021 – 145 – 008 - 015 – 130 
Vybavení školní kuchyně ve Škrdlovicích 

Škrdlovice 80 

15 10 2021 – 145 – 008 – 015 - 127  
Nové herní prvky – dětské hřiště Cikháj 

Cikháj 80 

15 11 2021 – 145 – 008 – 015 – 129 
Podpora spolkové a kulturní činnosti v obci 

Sazomín 80 

15 12 2021 – 145 – 008 – 015 – 136  
Doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce 
Studnice 

Studnice 80 

15 13 2021 – 145 – 008 – 015 – 133 
Zámek Žďár – živé místo regionu 

Žďár nad Sázavou 70 

 
Tabulka č. 2 – Seznam nevybraných žádostí k podpoře v 8. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu NUTS 5 

Počet 
bodů 

15 14 2021 – 145 – 008 - 015 – 132 
Vybavení SDH Ždírec n. D. pro kulturní a spolkovou 
činnost 

Ždírec nad 
Doubravou 

70 

15 15 2021 – 145 – 008 - 015 – 124 
Vybavení knihovny a zázemí ve Ždírci nad Doubravou 

Ždírec nad 
Doubravou 

60 

 
Usnesení 2/4/2021:  
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 1 - Seznam vybraných žádostí 
k podpoře v 8. výzvě MAS Havlíčkův kraj a doporučuje je ke spolufinancování ze strany 
SZIF.  
 
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 2 - Seznam nevybraných žádostí 
k podpoře v 8. výzvě MAS Havlíčkův kraj a nedoporučuje je ke spolufinancování ze strany 
SZIF.  
Hlasování: 6 - 0 – 0 
 
ad 4) Přechodné období v Programu rozvoje venkova 
Dodatek č. 1 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce programu rozvoje 
venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Havlíčkův kraj na období 2014 – 
2020. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení rozpočtu PRV, bude místní akční skupině 
navýšena alokace o 10 803 600 Kč. Výše alokace byla vypočtena dle rozlohy a počtu obyvatel 
příslušné strategie. MAS není oprávněna vyhlásit výzvu na navýšenou alokaci, dokud 
neprovede odpovídající změnu strategie, která bude schválena ŘO PRV.  
Členové PV se shodli na rozdělení alokace mezi tři Fiche: F 2 - Podpora rozvoje zemědělských 
podniků, F 11 - Investice do lesnických technologií a techniky a F 15 Živá obec a to 
následovně: F 2 – 4.000.000,- Kč; F 11 – 4.000.000,- Kč, F 15 – 2.803.600,- Kč (37% + 37 % + 
26 %)  
 



 
 

 

Usnesení 3/4/2021: 
PV pověřuje manažerku pro SCLLD provést změny v Programovém rámci PRV dle návrhu 
členů PV (podrobně popsáno viz výše) a podle pokynů Řídícího orgánu PRV. 
Hlasování: 6 - 0 – 0 
 
ad 5) Různé 
Cisterciácká klášterní krajina – žádost o dotaci zaslána na Kraj Vysočina – žádost o podporu 
byla schválena, podepsána Smlouva na 200.000,- Kč – Účelem je úhrada podílu člena sítě 
CISTERSCAPES ve fázi přípravy nominace na přidělení pečeti/ označení EHL (European 
Heritage Label, Evropské kulturní dědictví) na sdílených organizačních a technických 
nákladech, realizovaných v rámci mezinárodní spolupráce. 
Usnesení 4/4/2021:  
PV bere na vědomí podepsání Smlouvy s Krajem Vysočina.   
Hlasování: 6 - 0 – 0 
 
ad 6) Závěr 
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.  
Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 15:00 hodin.   
 
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
Ověřil:  
 
Mgr. Jan Marek v.r. 
předseda Programového výboru 
 
 
 
 
František Mládek v.r.       Jiří Kunc v.r. 
člen PV         člen PV 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina z PV 
Tabulka vybraných a nevybraných žádostí  


