
 
 

 

 
Zápis 1/2021 

z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 
Projekty ze 7. 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/V007 
Datum a čas konání:    3. 5. 2021 od 13:30 hodin 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Dagmar Pálková - Tělocvičná 
jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Pavel Ronovský – Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, Ing. 
Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou, Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová 
společnost Krucemburk, a.s., Jiří Kunc – Sklené (OSVČ), Jan Moravec – SDH Krucemburk 
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
 
Omluven: František Mládek - Město Svratka, Ing. Milan Klement – Obec Pohled 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová, Bc. Kateřina Niklfeldová 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
 
Program:  
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Kontrolní listy pro výzvu č. 7 – IROP 
3. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 7 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, 

    jednací řád, pravomoci, odpovědnost) 

4. Schválení projektů z Výzvy č. 7 z PRV k financování 
5. Různé 
6. Závěr 
 
ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání 
Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a v 13:30 hodin zahájil jednání.  
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Kateřina Niklfeldová. Předseda PV konstatoval, 
že zasedání bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 7 členů, přičemž veřejný sektor, ani žádná 
jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Pan Marek navrhl 
ověřovatele zápisu: Jan Moravec, Jiří Kunc.  PV schválil program jednání. 
Usnesení 1/1/2021:  
PV schvaluje pana Jana Moravce a Jiří Kunce ověřovateli zápisu.  
Hlasování: 7 - 0 – 0 
 
 



 
 

 

 
ad 2) Kontrolní listy pro výzvu č. 7 – IROP 
Projektová manažerka pro IROP společně s členy Programového výboru zpracovali kontrolní 
listy (KL) pro výzvu č. 7 „MAS Havlíčkův kraj – IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání                             
a celoživotní učení III“: kontrolní list pro formální náležitosti a přijatelnost a kontrolní list pro 
věcné hodnocení. KL jsou zpracovány v souladu se vzory KL pro 68. výzvu IROP a pro 7. výzvu 
MAS. V souladu s platnými Interními postupy pro IROP zaslala projektová manažerka pro 
IROP kontrolní listy k připomínkování na ŘO IROP, který je dne 21. 4. 2021 schválil. V tomto 
konečném znění schvaluje KL i Programový výbor.  
Usnesení 1/2/2021:  
Programový výbor schvaluje kontrolní listy pro hodnocení MAS pro výzvu č. 7: „MAS 
Havlíčkův kraj – IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III“.  
Hlasování: 7 - 0 - 0 
 
ad 3) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 7 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 7. 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 7. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. bylo přijato 39 Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
Projekty byly podány do následujících Fichí: 
Fiche 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků - 9 projektů, které dohromady nárokují na 
čerpání rozpočtu MAS celkem 3.706.288,- Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 7. 
výzvě alokováno 1.755.755,- Kč.  
Fiche 11 – Investice do lesnických technologií a techniky - 8 projektů, které dohromady 
nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 4.034.980,-  Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 11 
bylo v 7. výzvě alokováno 2.811.341,- Kč.  
Fiche 15 – Živá obec - 22 projektů, které dohromady nárokují na čerpání rozpočtu MAS 
celkem 4.258.205,-  Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 15 bylo v 7. výzvě alokováno 
6.342.007,- Kč. 
 

Ad 4) Představení a schválení projektů z Výzvy č. 7 z PRV k financování  

 
Projekty podané do Fiche č. 2:     Minimální počet bodů na Fichi: 40 
 
1. Lubomír Novotný – Nákup zemědělské techniky LuNo 
Nákup mulčovače - včasné mulčování a eliminace nedodržení agrotechnických termínů při 
pěstování zemědělských plodin.  
Počet dosažených bodů:  50 



 
 

 

2. David Jaroš – Kolový traktor 
Nákup 1 ks kolového traktoru. Nákupem nového traktoru se vyřeší první a hlavní investice, 
která pomůže v začátku podnikání. 
Počet dosažených bodů:  100 
 
3. Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov – Modernizace zemědělského podniku 
Nákup čelního kompaktního kloubového nakladače se standardní zemědělskou lopatou 
Hlavním přínosem projektu je rozšíření výrobního zaměření podniku o výkrm kuřecích 
brojlerů v Bezděkově u Libice nad Doubravou. K tomuto bodu byla otevřena diskuze ohledně 
místa realizace projektu, které se nenachází na území MAS. Vzhledem k tomu, že se však 
sídlo podniku nachází ve Slavíkově, který územím do působnosti MAS patří, se členové PV 
shodli na tom, že podaný projekt podpoří. DVPM Slavíkov má sídlo v obci Slavíkov, což 
znamená ekonomický přínos pro tuto obec. Provoz nové drůbežárny v Bezděkově, ve které 
bude pořízený nakladač využíván, zvýší obrat a zisk podniku, což bud znamenat vyšší daňový 
přínos pro obec Slavíkov. Současně diverzifikace výroby zvýší stabilitu podniku, který 
zaměstnává značný počet občanů právě z obcí na území MAS Havlíčkův kraj. Nakladač bude 
využíván k manipulaci s podestýlkou a trusem, tento vedlejší produkt při výkrmu drůbeže 
bude využit k hnojení polí a zvýšení úrodnosti půdy na území MAS, kterou družstvo 
obhospodařuje. Pomocí této investice se sníží mimo jiné i případná rizika při výpadku tržeb                
z ostatní výroby. Lze předpokládat zvýšení efektivnosti celého podniku. Socioekonomickým 
přínosem projektu pak je, že moderní provoz stabilizuje udržitelnost podniku i do budoucna 
a tím samozřejmě i možnost udržení či rozšíření pracovních míst v dané oblasti. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
4. Sativa Keřkov, a.s. - Investice do zemědělských podniků – Sativa Keřkov, a.s. 
Výsledkem projektu bude nákup pásového shrnovače píce. Pořízením pásového shrnovače 
píce budou zkvalitněny podmínky pro zpracování píce sklízecí řezačkou. Díky snížení 
energetické náročnosti dalších operací bude dosaženo úspory nákladů na údržbu a provoz 
celé sklizňové technologie. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
5. Michal Bezouška - Investice na farmě 
Výsledkem projektu je nákup předseťového kompaktoru za traktor a polní navigace. Realizací 
projektu se rodinná farma stane konkurenceschopnější, sníží se náklady na provoz, ubude 
polní práce, zvýší se zisk a dojde ke zlepšení podmínek pro růst pěstovaných plodin. 
Počet dosažených bodů:  80 
 
6. Radoslav Tonar - Nákup rozdružovače balíků 
Nákup rozdružovače balíků. Hlavním přínosem projektu je odstranění ruční práce. Celkovou 
realizací projektu se tak žadatel stane konkurenceschopnější, sníží se náklady provozu                       
a dojde k úspoře času při podestýlání chovaných zvířat. 
Počet dosažených bodů:  50 
 



 
 

 

 
7. Jan Hrubý – Technická modernizace podnikání  
Výsledkem projektu je zakoupení půdní frézy. Zakoupením této techniky dojde k zefektivnění 
zemědělské výroby, ke zvýšení kvality brambor a ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.  
Počet dosažených bodů:  50 
 
8. Ing. Daniela Pečínková – Veselé borůvky 
Výsledkem projektu je nákup zemědělského malotraktoru s neseným postřikovačem                       
a mulčovačem. Pěstování borůvek a jejich následný prodej ze dvora drobným spotřebitelům, 
spolupráce s místními soukromými podnikateli, do budoucna rozšíření o nové technologie 
zpracování vedoucí k vyšší trvanlivosti plodů (lyofilizace – sušení mrazem). 
Počet dosažených bodů:  100 
 
9. Jan Marek - Modernizace podniku 2021 
Pořízení přepravníku kulatých balíků. 
Počet dosažených bodů:  50 
 
Projekty podané do Fiche č. 11:     Minimální počet bodů na Fichi: 40 
1. Obec Studnice – Pořízení lesní techniky 
Výsledkem projektu bude pořízení lesní techniky - traktor s nosným lesním rámem, který 
bude splňovat normy pro práci v lese pro zajištění řádného lesního hospodaření v lesích obce 
Studnice. Dojde k zajištění včasných a účinných zásahů v boji s kůrovcem.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
2. Jan Frühbauer – Nákup štípacího stroje 
Zakoupení 1 ks štípacího stroje. Přidaná hodnota k prodanému dřevu - naštípání, možnost 
pronájmu zařízení. 
Počet dosažených bodů:  60 
 
3. Josef Blaha - Investice do lesnických technologií a techniky – Josef Blaha 
Čelní nakladač s rampovací lopatou. Cílem projektu je zefektivnit odvoz a manipulaci 
napadených kmenů z lesních porostů, zlepšit stav lesních pozemků pro následnou obnovu 
porostů. Nadprodukce štěpky bude nabízena k prodeji. 
Počet dosažených bodů:  60 
 
4. Ing. Tomáš Kasal - Investice do technického zařízení pro zpracování kulatiny 
Výsledkem projektu bude pořízení pásové pily. Využívána by byla pro řezání kulatiny přímo 
na farmě - zpracování kulatiny na prkna, latě, fošny, trámy a další dřevěné výrobky. 
Počet dosažených bodů:  70 
 
 
 
 



 
 

 

5. Tomáš Havlík – Vyvážecí vlek 
Předmětem projektu je pořízení nové lesnické techniky pro hospodaření na lesních 
pozemcích v podobě vyvážecího vleku za kolový traktor.  
Počet dosažených bodů:  60 
 
6. Ctibor Křepinský – Českomoravská pila František 
Nákup pásové pily do nové provozovny. Výsledkem projektu bude rozšířena nabídka služeb 
pro stávající i nové zákazníky. Zvýšení produktivity a efektivity práce. Zlepšení 
hospodářského výsledku a vytvoření nového pracovního místa. 
Počet dosažených bodů:  100 
 
7. Město Ždírec nad Doubravou - Pořízení traktoru pro lesní hospodářství – Ždírec n. D. 
Nákup lesní techniky: traktor, čelní nakladač, rampovač a naviják. Lesní mechanizace                        
a vytvoření nového trvalého pracovního místa umožní zvýšení efektivity těžby. Celý proces 
těžby dřeva bude urychlen. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
8. Ing. Zdeněk Novotný – Nákup lesnické techniky 
Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví 
bude využíván při těžbě dřeva. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
Projekty podané do Fiche č. 15:     Minimální počet bodů na Fichi: 50 
1. Obec Malá Losenice - Podpora společenského života v obci 
Nákup nůžkových party stanů, pivních setů (stoly s lavičkami), zahradního topidla a gastro 
vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí (venkovní a vnitřní gril). Výstupy 
projektu budou sloužit celé obci a zajistí kvalitnější zázemí pro pořádání různých kulturně 
společenských akcí v obci.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
2. Obec Studnice - Doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce Studnice 
Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce 
Studnice. Budou pořízeny zahradní sety, tepelné zářiče, nůžkové stany, chladící sestavy. 
Pořízené vybavení zkvalitní a rozšíří zázemí kulturní zázemí obce Studnice.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
3. Obec Pavlov - Spolková činnost č. p. 63 
Výsledkem projektu bude zakoupení vybavení kulturního domu v obci (stoly, židle, šatní 
skříně, pracovní stůl s židlí, knihovna, úložné skříňky, prosklené vitríny, vybavení kuchyňky, 
promítací plátna, projektory, notebook). Realizace projektu bude mít dopad na zkvalitnění 
spolkového života v obci.  
Počet dosažených bodů:  90 
 



 
 

 

4. Obec Březí nad Oslavou - Vybavení zázemí pro kulturní a spolkovou činnost v Březí nad 
Oslavou 
Výsledkem projektu je nákup vybavení na ozvučení a projekci, pořízení stolů, židlí, vozíků na 
židle a stoly, venkovního stanu, košů/stojanů na odpadky a také myčky na nádobí                                  
a mikrovlnné trouby do kuchyně. Pořízením vybavení dojde k celkovému zlepšení 
multifunkčnosti nedávno zrekonstruovaného kulturního domu.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
5. Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová - Vybavení farního střediska Vitus 
Výsledkem projektu je zakoupení 12 kusů stolů, 80 kusů stohovatelných židlí a šatní stěny               
s botníkem pro vybavení multifunkčního sálu farního střediska Vitus. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
6. Subregion Velké Dářko (Škrdlovice, Světnov, Cikháj, Karlov, Radostín, Polnička, Vojnův 
Městec) - Mobilní zařízení pro pořádání kulturních a spolkových akcí na území DSO 
Výsledkem projektu bude zakoupení mobilního zařízení, které bude sloužit obcím 
Subregionu Velké Dářko pro kulturně společenské akce. Vybavení bude prospěšné pro 
pořádání a setkávání občanů žijících v regionu. Pořízené vybavení bude efektivněji využíváno 
pro početnější skupinu obyvatel, než kdyby žádala každá obec sama. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
7. Město Svratka - Vybavení městské knihovny ve Svratce 
Výsledkem projektu bude obnova vybavení knihovny. Zakoupení vybavení zahrnuje: regály 
na knihy, skříň, skříňky pro obsluhu knihovny, vozík na vrácené knihy, box na knihy pro děti, 
počítačovou sestavu a skartovačku, stolek, sedací vak, čtecí lampu a křesla. Pro instalaci 
nového zařízení bude nutná obnova a příprava interiéru knihovny. 
Počet dosažených bodů:  80 
 
8. Obec Žižkovo Pole - Veřejné prostranství v obci Žižkovo Pole 
Výsledkem projektu je nákup laviček, sedacích setů, odpadkových košů, květináčů, stojanů 
na kola, informačního panelu, drobných herních prvků a nového zábradlí na veřejném 
prostranství u rybníka. Nově pořízený mobiliář v obci zlepší celkový vzhled obce.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
9. TJ Sokol Havlíčkova Borová,z.s. - Podpora zázemí spolku TJ Sokol Havlíčkova Borová, z.s. 
Realizací projektu dojde k vybavení klubovny TJ, která slouží všem členům TJ k pravidelným 
schůzkám, jednáním, ale také jako prostor pro přednášky pro členy TJ a veřejnost. V rámci 
projektu bude zakoupeno nové vybavení do klubovny: stoly, židle, skříně a kuchyňská linka. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
 
 
 



 
 

 

10. Obec Kameničky - Úprava zahrady MŠ Kameničky 
Výsledkem projektu bude nově vybavená zahrada u MŠ Kameničky. V rámci projektu bude 
pořízeno toto vybavení: zahradní altán pro venkovní výuku, herní prvky, hmatový chodník.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
11. Obec Sazomín - Řešení bezbariérovosti multifunkčního domu v Sazomíně 
Výsledkem projektu bude nákup a instalace 1 ks šikmé schodišťové zvedací plošiny včetně 
sklopné polstrované sedačky na plošině. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
12. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Škrdlovice - Vybavení SDH Škrdlovice pro kulturní 
a spolkovou činnost 
Výsledkem projektu je nakoupení party stanů, mobilní požární nádrže, vycházkových 
uniforem, laviček + stolů, mobilních odpadkových košů. Pořízení nového vybavení přispěje ke 
zlepšení flexibility a úrovně pořádaných společenských a kulturních akcí.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
13. Obec Škrdlovice - ZŠ a MŠ Škrdlovice, modernizace školní kuchyně 
Nové vybavení školní jídelny - nákup konvektomatu a sklopné elektrické pánve. Dojde ke 
zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců kuchyně. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
14. Město Ždírec nad Doubravou - Vybavení městské knihovny ve Ždírci n. D. 
Cílem projektu je pořízení interiérového vybavení do městské knihovny (stoly, regály, lavice, 
taburety, police). Realizace tohoto projektu přispěje k vytvoření kulturně – společenských 
prostor města pro různé věkové skupiny.  
Počet dosažených bodů:  70 
 
15. Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice - Zdravý a bezpečný pohyb na dětském 

hřišti MŠ Škrdlovice 
Hřiště mateřské školy bude vybaveno novými certifikovanými herními prvky. Vybavení 
přispěje ke sportovnímu vyžití a trávení času zejména v dopoledních a odpoledních hodinách 
dětí v mateřské škole. Na hřišti budou trávit společný čas rodiče s dětmi při akcích 
pořádaných školou, odpoledne nové hřiště využije školní družina i zájmové kroužky. Tím 
bude posílena komunitní role školy. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
16. Obec Jitkov - Podpora spolkové činnosti v obci 
V rámci projektu bude pořízen party stan, nůžkové stany, pivní sety, projektor, plátno, 
notebook, osvětlení stanů včetně elektroinstalace, skříně a do kuchyňky nový sporák                         
a mikrovlnná trouba. Výsledkem projektu je pořízení nového vybavení pro spolkovou činnost              
v Jitkově a vytvoření předpokladu pro rozvoj společenských aktivit v obci.  
Počet dosažených bodů:  90 



 
 

 

 
 
17. Obec Oudoleň - Kulturní život v obci  
Výsledkem projektu je nákup vybavení, které se bude používat při pořádání kulturních                        
i sportovních akcí v obci, tj. nákup velkokapacitního stanu, stany menší, pivní sety, 
venkovního dataprojektoru a notebooku. Vybavení bude používat jak obec, tak i spolky. 
Stany a pivní sety se již nebudou muset půjčovat a žadatel plánuje spojit kulturní a sportovní 
akce s projekcí. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
18. Obec Cikháj - Veřejné prostranství k budově OÚ Cikháj 
Výsledkem projektu je vybudování přístřešku/pódia se zastřešením. Jedná se o lehkou 
dřevěnou konstrukci s obdélníkovým půdorysem 6 m x 4 m, která bude ze dvou stran 
opláštěna dřevěným obkladem. Přístup do přístřešku bude řešen po lehkých dřevěných 
stupních. Sedlová střecha bude kryta plechovou falcovanou krytinou. Stavba bude mít 
vyvýšenou prkennou podlahu. Z hlediska bezpečnosti bude k silnici zhotoveno celodřevěné 
oplocení výšky 1,30 m typu plaňkového plotu s půlkulatými plotovkami, sloupky budou 
ukotveny do základových patek. Součástí plotu bude branka a dvoukřídlá brána. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
19. Městys Sněžné - Posílení vzdělání občanů prostřednictvím knihovny městyse Sněžné 
Výsledkem projektu bude prostor knihovny vybavený, regály na knihy, policemi na zeď, 
židlemi, křesly, stoly, notebookem včetně příslušenství, projektorem, projekčním plátnem, 
tiskárnou a také skládacími venkovními stoly a lavicemi k posezení ve venkovních prostorách. 
Počet dosažených bodů:  90 
 
20. Obec Znětínek - Hasičská vybavenost 
Výsledkem projektu je nákup pěti kusů slavnostních uniforem a nákup nové techniky pro 
mladé hasiče.  
Počet dosažených bodů:  60 
 
21. Obec Pohled - Vybavení pro pořádání kulturních a spolkových akcí v Pohledu 
Výsledkem projektu bude zakoupení nůžkových party stanů a tzv. pivních setů, tedy souborů 
stolu s dřevěnou deskou a kovovými skládacími nohami. Možnost využít kvalitní vybavení                   
a zajistit tak vhodné prostředí pro různé volnočasové aktivity povede k podpoře 
společenského života v obci, který k životu na vesnici patří.  
Počet dosažených bodů:  90 
 
22. Městys Krucemburk - Rozvoj spolkové činnosti SDH Krucemburk 
V rámci projektu bude pořízena jedna vestavěná skříň do klubovny SDH, party stany a pivní 
sety k pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí. 
Počet dosažených bodů:  80 
 



 
 

 

Programový výbor provedl výběr projektů dle podmínek předem stanovených v 7. 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 7. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Pořadové číslo projektu a název projektu Místo realizace projektu 
NUTS 5 

Počet 
bodů 

2 1 2021-145-007-002-112- Veselé borůvky Nové Veselí 100 

2 2 2021 – 145 – 007 - 002  - 073 – Kolový 
traktor 

Česká Bělá, místní část 
Cibotín 

100 

2 3 2021 – 145 – 007 - 002 - 082 - Modernizace 
zemědělského podniku 

Bezděkov u Libice nad 
Doubravou 

90 

11 1 2021 – 145 – 007 - 011 - 102 - 
Českomoravská pila František 

Malá Losenice 100 

11 2 2021 – 145 – 007 - 011 - 116 - Nákup 
lesnické techniky 

Znětínek 90 

11 3 2021 – 145 – 007 – 011 - 075 - Pořízení lesní 
techniky 

Studnice 90 

15 1 2021 – 145 – 007 – 015 - 087 - Podpora 
zázemí spolku TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. 
s 

Havlíčkova Borová 90 

15 2 2021 – 145 – 007 – 015 - 076 - Podpora 
společenského života v obci 

Malá Losenice 90 

15 3 2021 – 145 – 007 – 015 - 115 - Kulturní život 
v obci 

Oudoleň 90 

15 4 2021 – 145 – 007 – 015 - 081 – Vybavení 
farního střediska Vitus 

Havlíčkova Borová 90 

15 5 2021 – 145 – 007 – 015 - 118 - Posílení 
vzdělání občanů prostřednictvím knihovny 
městyse Sněžné 

Sněžné 90 

15 6 2021 – 145 – 007 – 015 - 106 - Vybavení SDH 
Škrdlovice pro kulturní a spolkovou činnost 

Škrdlovice 90 

15 7 2021 – 145 – 007 – 015 - 120 - Vybavení pro 
pořádání kulturních a spolkových akcí v 
Pohledu 

Pohled 90 



 
 

 

15 8 2021 – 145 – 007 – 015 - 077 - Doplnění 
kulturního a spolkového zázemí Obce 
Studnice 

Studnice 90 

15 9 2021 – 145 – 007 -015 - 086 - Veřejné 
prostranství v obci Žižkovo Pole 

Žižkovo Pole 90 

15 10 2021 – 145 – 007 – 015 - 078 - Spolková 
činnost č.p.63 

Pavlov 90 

15 11 2021 – 145 – 007 – 015 - 117 - Veřejné 
prostranství k budově OÚ Cikháj 

Cikháj 90 

15 12 2021 – 145 – 007 – 015 - 083 - Mobilní 
zařízení pro pořádání kulturních a 
spolkových akcí na území DSO 

Subregion Velké Dářko 
(Škrdlovice, Světnov, 
Cikháj, Karlov, Radostín, 
Polnička, Vojnův Městec) 

90 

15 13 – 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 079 - Vybavení 
zázemí pro kulturní a spolkovou činnost v 
Březí nad Oslavou 

Březí nad Oslavou 90 

15 13 – 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 093 - Úprava 
zahrady MŠ Kameničky 

Kameničky 90 

15 13 – 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 099 - Řešení 
bezbariérovosti multifunkčního domu v 
Sazomíně 

Sazomín 90 

15 13 – 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 109 - ZŠ a MŠ 
Škrdlovice, modernizace školní kuchyně 

Škrdlovice 90 

15 13 – 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 113 - Zdravý a 
bezpečný pohyb na dětském hřišti MŠ 
Škrdlovice 

Škrdlovice 90 

15 13 - 18 2021 – 145 – 007 – 015 - 114 - Podpora 
spolkové činnosti v obci 

Jitkov 90 

15 19 2021 – 145 – 007 – 015 - 121 - Rozvoj 
spolkové činnosti SDH Krucemburk 

Krucemburk 80 

15 20 2021 – 145 – 007 – 015 - 084 - Vybavení 
městské knihovny ve Svratce 

Svratka 80 

15 21 2021 – 145 – 007 – 015 - 111 - Vybavení 
městské knihovny ve Ždírci n. D. 

Ždírec nad Doubravou 70 

15 22 2021 – 145 – 007 – 015 - 119 – Hasičská 
vybavenost 

Znětínek 60 

 
 
Tabulka č. 2 – Seznam nevybraných žádostí k podpoře v 7. výzvě MAS Havlíčkův kraj: 
Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace projektu 
NUTS 5 

Počet 
bodů 

2 4 2021 – 145 – 007 - 002 - 085 - Investice do 
zemědělských podniků – Sativa Keřkov, 
a.s.  

Přibyslav, místní část Dobrá 90 

2 5 2021 – 145 – 007 - 002 – 089 - Investice na 
farmě 

Ždírec n. D., místní část 
Horní Studenec 

80 

2 6 2021 – 145 – 007 – 002 - 070 - Nákup 
zemědělské techniky LuNo 

Znětínek 50 

2 7 2021 – 145 – 007 – 002 - 122 - 
Modernizace podniku 2021 

Sazomín 50 



 
 

 

2 8 – 9 2021 – 145 – 007 – 002 - 090 - Nákup 
rozdružovače balíků 

Havlíčkova Borová 50 

2 8 - 9 2021 – 145 – 007 – 002 - 101 - Technická 
modernizace podnikání 

Přibyslav, místní část Česká 
Jablonná 

50 

11 4 2021 – 145 – 007 – 011 - 110 - Pořízení 
traktoru pro lesní hospodářství – Ždírec n. 
D. 

Ždírec nad Doubravou 90 

11 5 2021 – 145 – 007 – 011 - 092 - Investice do 
technického zařízení pro zpracování 
kulatiny 

Ždírec nad Doubravou 70 

11 6 2021 – 145 – 007 – 011 - 080 - Nákup 
štípacího stroje 

Havlíčkova Borová, místní 
část Peršíkov 

60 

11 7 2021 – 145 – 007 – 011 - 100 - Vyvážecí 
vlek 

Lhotka, Obyčtov, Žďár nad 
Sázavou 

60 

11 8 2021 – 145 – 007 – 011 - 091 - Investice do 
lesnických technologií a techniky – Josef 
Blaha 

Kněževes 60 

 
Usnesení 1/3/2021:  
Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce č. 1 - Seznam vybraných žádostí 
k podpoře v 7. 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 7. výzvě MAS Havlíčkův kraj a nedoporučuje je ke spolufinancování ze strany 
SZIF.  
Hlasování: 7 - 0 – 0 
 
ad 5) Různé 
Paní Hájková informovala Programový výbor o projektu Cisterciácké krajiny spojující Evropu. 
Členům Programového výboru byly podány informace ohledně podání žádosti EHL (Evropské 
kulturní dědictví), smluvních poplatků na mezinárodní projekt a udržitelnost projektu, 
jednání s Krajem Vysočina, městem Žďár nad Sázavou a Zámkem Žďár nad Sázavou. Na Kraj 
Vysočina byla 28. 3. 2021 zaslána Žádost o dotaci na příspěvek do Bamberku. Město Žďár 
nad Sázavou poskytlo MAS dar ve výši 20.000,- Kč. Na pořízení dat pro mobilní aplikaci bude 
nutné do Bamberku zaslat 2500 Euro – na tuto splátku bude použit dar od Města Žďár nad 
Sázavou, 20 tis. Kč zaplatí MAS ze svého rozpočtu a o zbývající částku 25 tis. Kč požádáme 
Zámek Žďár nad Sázavou.  
Usnesení 1/4/2021: PV bere informace na vědomí a schvaluje zaplatit částku 20 tis. Kč 
Hlasování: 7 - 0 – 0 
 
ad 6) Závěr 
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.  
 
 
 



 
 

 

Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 15:30 hodin.   
 
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
 
 
Ověřil:  
Mgr. Jan Marek v.r.  
předseda Programového výboru 
 
 
 
 
Jan Moravec v.r.       Jiří Kunc v.r. 
člen PV         člen PV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina z PV 
Tabulka vybraných a nevybraných žádostí  


