
 
 

 

 

Zápis  
z jednání výběrové komise MAS Havlíčkův kraj 

Hodnocení žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

8. výzvy PRV MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 

 
Datum konání:   16. srpna 2021 
Místo konání:    Havlíčkova Borová, kancelář MAS Havlíčkův kraj 
 
Přítomní hodnotitelé (členové Výběrové komise): Mgr. Martina Brychtová (předsedkyně 
Výběrové komise), Jan Král, Jana Laštovičková Grygarová, Miloslav Černý, Ing. Kateřina 
Navrátilová 
Nepřítomni: Martina Schutová, Jiří Socha  
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Přítomní za MAS: Kateřina Niklfeldová, Jitka Škaredová 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 8. výzvy z PRV (Etický kodex, pravomoci, 

    odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 8 z PRV dle předem stanovených kritérií  
4. Dotazy, diskuze a závěr 
 
ad 1) Jednání výběrové komise začalo ve 13 hodin. Paní Martina Brychtová přivítala všechny 
přítomné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: pan Miloslav Černý a paní Kateřina Navrátilová  
a zapisovatelka zápisu: Kateřina Niklfeldová 
 
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V008 
Hodnocení projektů podaných do 8. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová konstatovala, že jednání bylo řádně 
svoláno. Podle prezenční listiny je přítomno 5 členů VK, tudíž Výběrová komise je 
usnášeníschopná. Paní předsedkyně seznámila přítomné se všemi dokumenty, které souvisí 
s hodnocením - prošla směrnice MAS – Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr 
projektů Programu rozvoje venkova, které se dotýkají výběru projektů a jejich bodování, 
jednací řád Výběrové komise, hodnotící kritéria u tří hodnocených Fichí – Hodnotící listy. 
Přítomní dále podepsali Etický kodex – prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů orgánů, 
osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova 
předložených na základě výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 



 
 

 

V 13:30 hodin zahájila předsedkyně hodnocení a výběr projektů. 
 
ad 3) Hodnocení projektů z Výzvy č. 8 z PRV dle předem stanovených kritérií 
Do 8. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., vypsané na Fichi č. 15 – Živá obec, bylo přijato 15 
Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 
Příjem žádostí o dotaci do 8. Výzvy byl ukončen 9. července 2021 ve 24 hodin.  
 
Seznam přijatých projektů:  
 

Fiche č. 15 – Živá obec 

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

15 

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

15 

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

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

2021-145-008-015-129 Sazomín Podpora spolkové a kulturní činnosti v obci 15 

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

2021-145-008-015-131 Pohled Mateřská škola v Pohledu 15 

2021-145-008-015-132 Ždírec nad Doubravou Vybavení SDH Ždírec n. D. pro kulturní a 
spolkovou činnost 

15 

2021-145-008-015-133 Žďár nad Sázavou Zámek Žďár - živé místo regionu 15 

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

2021-145-008-015-135 Havlíčkova Borová Veřejné prostranství v Havlíčkově Borové 15 

2021-145-008-015-136 Studnice Doplnění kulturního a spolkového zázemí 
Obce Studnice 

15 

2021-145-008-015-137 Pohled Rozvoj kulturního a společenského života v 
Pohledu 

15 

2021-145-008-015-139 Svratouch Zastřešení části kulturního areálu Borovina 15 

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

15 

 
Členové Výběrové komise přidělili jednotlivým projektům následující body, které 
z hodnotících listů zadá pracovník MAS také do dané Žádosti o dotaci – strana E2                                 
– Preferenční kritéria přidělená MAS. 
 
Představené projekty ve Fichi č. 15 – Živá obec 
 
Pro Fichi 15 je minimální počet bodů: 50 



 
 

 

 

2021-145-008-015-124 Ždírec nad 
Doubravou 

Vybavení knihovny a zázemí ve Ždírci nad 
Doubravou 

 
Výsledky projektu: 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. Dále zvýšení atraktivity města Ždírec nad Doubravou pro život obyvatel a vytvoření 
předpokladu pro rozvoj společenských aktivit ve městě. A to zejména – rozšíření nabídky pro 
návštěvníky knihovny, čtenáře, vytvoření místa pro setkávání občanů, rozšíření nabídky pro 
volnočasové aktivity, vybudování zázemí pro pořádání kulturních akcí, apod. Prostor bude 
sloužit kulturním i společenským akcím komornějšího charakteru pro různé věkové skupiny. 
 
Celkové náklady:  299.878,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.902,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 
 

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

 
Výsledky projektu:  
Výsledkem projektu bude nákup: 
Party stan - 6 x 12 m - 1 ks 
Pivní set (2 lavice a stůl) - 14 ks 
Tepelné zářiče 2 ks + PB lahve - 2 ks 
Elektrocentrála - 1 ks + osvětlovací tělesa - 1 sada 
 
Celkové náklady:  192.870,- Kč 
Požadovaná dotace:  154.296,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: Doplnění herních prvků do stávajícího hřiště ze stejných materiálů apod. 
tak, aby nové prvky zapadly do stávajícího hřiště a neměnily ráz krajiny, do které hřiště 
přechází. Jedná se o herní prvky z dřevěného materiálu (akát) a vyřešení míst pro sezení – 
obložení betonových konstrukci dřevem. Navrhovaným řešením je doplnění stávajícího 
dětského hřiště novými herními prvky, vznikne tak prostor s větším využitím pro děti. 
 
Celkové náklady:  139.150,- Kč 
Požadovaná dotace:  111.320,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

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



 
 

 

 
Výsledky projektu: Realizací projektu dojde k modernizace školní výdejny MŠ a k výměně 
interiérových dveří v budově MŠ. V rámci projektu bude pořízena 1 kuchyňská linka na míru 
včetně vybavení/příslušenství (dřezy, vestavěná myčka atp.), dále pak bude vyměněno 12 
interiérových dveří včetně posuvných ve třídě, které zde již nejsou. Veškeré toto zařízení je 
již zastaralé, neboť je ve školce původní. 
 
Celkové náklady:  166.375,- Kč 
Požadovaná dotace:  133.100,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-008-015-129 Sazomín Podpora spolkové a kulturní činnosti v obci 

 
Výsledky projektu: 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). 
 
Celkové náklady:  145.200,- Kč 
Požadovaná dotace:  116.160,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

2021-145-008-015-130 Škrdlovice Vybavení školní kuchyně ve Škrdlovicích 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude modernizace vybavení školní kuchyně a větší 
komfort pro strávníky při pitném režimu. Bude využíván strávníky všech kategorií - v 
mateřské i základní škole, dětmi i zaměstnanci. 
Konkrétně se pořídí: 
1 ks univerzální robot s přídavnými zařízeními 
1 ks profi ponorný mixér 
2 ks várnice na čaj a horkou vodu 
2 ks nádoby na džus 
 
Celkové náklady:  90.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  72.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

2021-145-008-015-131 Pohled Mateřská škola v Pohledu 

 
Výsledky projektu: 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. Rekonstrukce přístupového chodníku                     
a herních ploch v areálu MŠ značně rozšíří možnosti využití tohoto prostoru pro výuku a hry 
dětí, pohyb zde bude bezpečný. Nezanedbatelný bude také celkový optický dojem z areálu 
mateřské školy.  
 
Celkové náklady:  368.020,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-008-015-132 Ždírec nad 
Doubravou 

Vybavení SDH Ždírec n. D. pro kulturní                    
a spolkovou činnost 

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  395.670,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 70 
 

2021-145-008-015-133 Žďár nad Sázavou Zámek Žďár - živé místo regionu 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nákup mobilního vybavení nutného na 
organizaci, zajištění a pořádání konferencí, setkání, společenských, kulturních a různých 
doprovodných veřejných akcí. Životnost vybavení by měla být 5 let, v závislosti na intenzitě 
použití.  
 
Soupis pořizovaného vybavení: 
- 1 ks reprosoustavy 
- 1 ks konferenčního mikrofonu 
- 1 ks laserový dataprojektor 
- 1 ks lampového dataprojektoru 
- 1 ks ovládacího notebooku s příslušenstvím 
- 1 ks prezentační notebook s příslušenstvím 
- 1 ks projekčního plátna 
- 2 ks skládacího nůžkového stanu 
- 1 ks mobilní elektrický rozvaděč s kabeláží 
- 50 ks skládacích židliček 
 
Celkové náklady:  294.425,- Kč 



 
 

 

Požadovaná dotace:  194.800,- Kč 
Počet dosažených bodů: 70 
 

2021-145-008-015-134 Pokojov Nákup stanů do obce Pokojov 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nákup 2 ks stanů a 10 ks pivních setů.  
 
Celkové náklady:  100.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  80.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-008-015-135 Havlíčkova 
Borová 

Veřejné prostranství v Havlíčkově Borové 

 
Výsledky projektu: 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.   
 
Celkové náklady:  257.608,- Kč 
Požadovaná dotace:  206.086,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-008-015-136 Studnice Doplnění kulturního a spolkového zázemí Obce 
Studnice 

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  152.351,- Kč 
Požadovaná dotace:  121.880,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

2021-145-008-015-137 Pohled Rozvoj kulturního a společenského života v Pohledu 

 
Výsledky projektu: 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. Obsluha bude řádně zaškolena, 



 
 

 

zařízení bude uskladněno ve vhodných podmínkách na obecním úřadu v Pohledu. Zařízení 
budou obsluhovat zaškolení členové spolku POKUS, technika bude využívána všemi spolky i 
obcí. 
 
Celkové náklady:  216.590,- Kč 
Požadovaná dotace:  173.272,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-008-015-139 Svratouch Zastřešení části kulturního areálu Borovina 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zastřešení plochy areálu o výměře 70 m² 
montáží zakoupeného zařízení. Realizací projektu dojde ke zvýšení návštěvnosti pořádaných 
akcí.  
 
Celkové náklady:  300.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  329.347,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 
V průběhu hodnocení nenastala žádná komplikace, či nesoulad mezi hodnotiteli                                  
u jednotlivých projektů, hodnotitelé se společně shodli na přidělených bodech. 
Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanovila pořadí projektů. U projektů, 
které získaly stejný počet bodů, se pořadí stanovilo podle podmínek stanovených ve Výzvě č. 
8: v případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt s nižší výší způsobilých 
výdajů.  



 
 

 

Na základě hodnocení seřadila Výběrová komise MAS projekty od nejlépe hodnoceného po 
nejhůře hodnoceného, viz Tabulka: 
 

Pořadí žádostí v rámci 7. Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.  
v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

15 1 134 - Nákup stanů do obce Pokojov Pokojov 90 80 000 

15 2 128 - Modernizace školky v obci Malá 
Losenice 

Malá Losenice 90 133 100 

15 3 126 - Vybavení pro spolkovou činnost v 
obci Sklené  

Sklené 90 154 296 

15 4 137 – Rozvoj kulturního a 
společenského života v Pohledu  

Pohled 90 173 272 

15 5 135 - Veřejné prostranství v Havlíčkově 
Borové  

Havlíčkova Borová 90 206 086 

15 6 – 8 131 - Mateřská škola v Pohledu  Pohled 90 240 000 

15 6 – 8 139 - Zastřešení části kulturního areálu 
Borovina 

Svratouch 90 240 000 

15 6 - 8 140 - Výměna střešní krytiny na KD a 
pořízení vybavení - obec Slavíkov  

Slavíkov 90 240 000 

15 9 130 - Vybavení školní kuchyně ve 
Škrdlovicích 

Škrdlovice 80 72 000 

15 10  127 - Nové herní prvky - dětské hřiště 
Cikháj 

Cikháj 80 111 320 

15 11 129 - Podpora spolkové a kulturní 
činnosti v obci 

Sazomín 80 116 160 

15 12 136 - Doplnění kulturního a spolkového 
zázemí Obce Studnice 

Studnice 80 121 880 

15 13 133 - Zámek Žďár - živé místo regionu Žďár nad Sázavou 70 194 800 

15 14 132 - Vybavení SDH Ždírec n. D. pro 
kulturní a spolkovou činnost 

Ždírec nad 
Doubravou 

70 240 000 

15 15 124 - Vybavení knihovny a zázemí ve 
Ždírci nad Doubravou 

Ždírec nad 
Doubravou 

60 239 902 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

2.083.802,- Kč Celkem 
požadováno 

2.562.816,- Kč 

 
Návrh usnesení: Výběrová komise souhlasí s výší přidělených bodů u projektů a pořadím 
projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  
 
Členové Výběrové komise se shodli, že Programovému výboru doporučí následující 
projekty ke spolufinancování ze strany SZIF:  
ve Fichi 15 – projekty č. 134, 128, 126, 137, 135, 131, 139, 140, 130, 127, 129, 136, 133 
 



 
 

 

Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0    
 
Usnesení bylo přijato.   
 

ad 4) Diskuze a závěr 
Členové Výběrové komise k jednotlivým bodům diskutovali v průběhu jednání, tudíž dotazy  
a žádné diskuzní příspěvky nebyly. 
 
Jednání Výběrové komise bylo ukončeno v 15:00 hodin.   
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
 
 
Předsedkyně Výběrové komise:  
 
Mgr. Martina Brychtová v.r.  
 
 
 
Ověřili: 
 
Miloslav Černý v.r.        Kateřina Navrátilová v.r.
  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


