
 
 

 

 

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 

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

Datum konání:   20. dubna 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, Mgr. Martina Schutová, Jiří Socha, 
Miloslav Černý, Ing. Kateřina Navrátilová 
Omluveni:  
Přítomní hodnotitelé zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Kateřina Niklfeldová 
 
Program:  
 
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení k výběru projektů podaných do 7. výzvy z PRV (Etický kodex, pravomoci, 

    odpovědnost a postup hodnocení) 

3. Hodnocení projektů z Výzvy č. 7 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 Jiří Socha a paní Jana Laštovičková Grygarová  
a zapisovatelka zápisu: Kateřina Niklfeldová 
 
ad 2) Identifikace výzvy MAS z PRV: 15/000/00000/563/000145/V007 
Hodnocení projektů podaných do 7. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova 
Paní předsedkyně Výběrové komise Martina Brychtová, že jednání bylo řádně svoláno. Podle 
prezenční listiny je přítomno 7 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. 7 z PRV dle předem stanovených kritérií 
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. Příjem žádostí o dotaci do 7. Výzvy 
byl ukončen 17. března 2021 ve 24 hodin.  
Do Fiche č. 2 - Podpora rozvoje zemědělských podniků bylo podáno 9 žádostí o dotaci; do 
Fiche č. 11 – Investice do lesnických technologií a techniky bylo podáno 8 žádostí o dotaci; do 
Fiche č. 15 – Živá obec bylo podáno 22 žádostí o dotaci.      
 
Seznam přijatých projektů:  

 
Fiche č. 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 
 

2021-145-007-002-070 Znětínek Nákup zemědělské techniky LuNo 2 

2021-145-007-002-073 Česká Bělá, místní 

část Cibotín 

Kolový traktor 2 

2021-145-007-002-082 Bezděkov u Libice nad 

Doubravou 

Modernizace zemědělského podniku 2 

2021-145-007-002-085 Přibyslav, místní část 

Dobrá 

Investice do zemědělských podniků – 

Sativa Keřkov, a.s. 

2 

2021-145-007-002-089 Ždírec n. D., místní 

část Horní Studenec 

Investice na farmě 2 

2021-145-007-002-090 Havlíčkova Borová Nákup rozdružovače balíků 2 

2021-145-007-002-101 Přibyslav, místní část 

Dolní Jablonná 

Technická modernizace podnikání 2 

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

2021-145-007-002-122 Sazomín Modernizace podniku 2021 2 

Fiche č. 11 – Investice do lesnických technologií a techniky  

2021-145-007-011-075 Studnice Pořízení lesní techniky 11 

2021-145-007-011-080 Havlíčkova Borová, 
místní část Peršíkov 

Nákup štípacího stroje 11 

2021-145-007-011-091 Kněževes Investice do lesnických technologií a 11 



 
 

 

techniky – Josef Blaha 

2021-145-007-011-092 Ždírec nad Doubravou Investice do technického zařízení pro 
zpracování kulatiny 

11 

2021-145-007-011-100 Lhotka, Obyčtov, Žďár 
nad Sázavou 

Vyvážecí vlek 11 

2021-145-007-011-102 Malá Losenice Českomoravská pila František 11 

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

11 

2021-145-007-011-116 Znětínek Nákup lesnické techniky 11 

Fiche č. 15 – Živá obec 

2021-145-007-015-076 Malá Losenice Podpora společenského života v obci 15 

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

15 

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

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

15 

2021-145-007-015-081 Havlíčkova Borová Vybavení farního střediska Vitus 15 

2021-145-007-015-083 Subregion Velké 
Dářko (Škrdlovice, 
Světnov, Cikháj, 
Karlov, Radostín, 
Polnička, Vojnův 
Městec) 

Mobilní zařízení pro pořádání kulturních a 
spolkových akcí na území DSO 

15 

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

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

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

15 

2021-145-007-015-093 Kameničky Úprava zahrady MŠ Kameničky 15 

2021-145-007-015-099 Sazomín Řešení bezbariérovosti multifunkčního 
domu v Sazomíně 

15 

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

15 

2021-145-007-015-109 Škrdlovice ZŠ a MŠ Škrdlovice, modernizace školní 
kuchyně 

15 

2021-145-007-015-111 Ždírec nad Doubravou Vybavení městské knihovny ve Ždírci n. D. 15 

2021-145-007-015-113 Škrdlovice Zdravý a bezpečný pohyb na dětském hřišti 
MŠ Škrdlovice 

15 

2021-145-007-015-114 Jitkov Podpora spolkové činnosti v obci 15 

2021-145-007-015-115 Oudoleň Kulturní život v obci 15 



 
 

 

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

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

15 

2021-145-007-015-119 Znětínek Hasičská vybavenost 15 

2021-145-007-015-120 Pohled Vybavení pro pořádání kulturních a 
spolkových akcí v Pohledu 

15 

2021-145-007-015-121 Krucemburk Rozvoj spolkové činnosti SDH Krucemburk 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 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 
 
Pro Fichi 2 je minimální počet bodů: 40 
  

2021-145-007-002-070 Znětínek Nákup zemědělské techniky LuNo 

 
Výsledky projektu: Nákup mulčovače - včasné mulčování a eliminace nedodržení 
agrotechnických termínů při pěstování zemědělských plodin.  
 
Celkové náklady:  242.000,-Kč 
Požadovaná dotace:  120.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
                           

2021-145-007-002-073 Česká Bělá, místní část Cibotín Kolový traktor 

 
Výsledky projektu: Nákup 1 ks kolového traktoru. Nákupem nového traktoru se vyřeší první a 
hlavní investice, která pomůže v začátku podnikání. 
 
Celkové náklady:  1.203.950,- Kč 
Požadovaná dotace:  696.500,- Kč 
Počet dosažených bodů: 100 
 

2021-145-007-002-082 Bezděkov u Libice 

nad Doubravou 

Modernizace zemědělského podniku 

 
Výsledky projektu: Nákup čelního kompaktního kloubového nakladače se standardní 
zemědělskou lopatou 



 
 

 

Hlavním přínosem projektu je rozšíření výrobního zaměření podniku o výkrm kuřecích 
brojlerů. Tím se sníží případná rizika při výpadku tržeb z ostatních výrob. Pomocí této 
investice lze předpokládat zvýšení efektivnosti celého podniku společně s pozitivním 
celospolečenským daňovým efektem. 
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. 
 
Celkové náklady:  1.210.000,- Kč     
Požadovaná dotace:  600.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 
 

2021-145-007-002-085 Přibyslav, místní část 

Dobrá 

Investice do zemědělských podniků – Sativa 

Keřkov, a.s. 

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  1.815.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  720.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-002-089 Ždírec nad Doubravou, místní 
část Horní Studenec 

Investice na farmě 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup předseťového kompaktoru za traktor, který 
je potřebný k základní přípravě před setím a polní navigace. Absence kvalitní a spolehlivé 
techniky znamená pro žadatelovo hospodaření zpomalení rozvoje celého hospodářství.  
Celkovou realizací projektu se rodinná farma stane konkurenceschopnější, sníží se náklady na 
provoz, ubude polní práce, zvýší se zisk a v neposlední řadě dojde ke zlepšení podmínek pro 
růst pěstovaných plodin. 
 
Celkové náklady:  1.152.100,- Kč 
Požadovaná dotace:  453.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

2021-145-007-002-090 Havlíčkova Borová Nákup rozdružovače balíků 

 



 
 

 

Výsledky projektu: Nákup 1 ks 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. 
 
Celkové náklady:  542.080,- Kč 
Požadovaná dotace:  268.800,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 

2021-145-007-002-101 Přibyslav, místní část Česká 
Jablonná 

Technická modernizace podnikání 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je zakoupení půdní frézy. Zakoupením této techniky 
dojde k zefektivnění zemědělské výroby, ke zvýšení kvality brambor a v neposlední řadě k 
zvýšení konkurenceschopnosti žadatelova podnikání na trhu. 
 
Celkové náklady:  464.640,- Kč 
Požadovaná dotace:  268.800,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 

2021-145-007-002-112 Nové Veselí Veselé borůvky 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup zemědělského malotraktoru s neseným 
postřikovačem a s neseným mulčovačem. Pěstování borůvek a jejich následný prodej ze 
dvora drobným spotřebitelům (především mladé rodiny preferující zdravý životní styl), 
spolupráce s místními soukromými podnikateli (bezobalový obchod, výroba mlékárenských 
produktů, výroba sirupů a čajů), do budoucna rozšíření o nové technologie zpracování 
vedoucí k vyšší trvanlivosti plodů (lyofilizace). 
 
Celkové náklady:  488.840,- Kč 
Požadovaná dotace:  342.188,- Kč 
Počet dosažených bodů: 100 
 

2021-145-007-002-122 Sazomín Modernizace podniku 2021 

 
Výsledky projektu: Pořízení přepravníku kulatých balíků. 
 
Celkové náklady:  477.950,- Kč 
Požadovaná dotace:  237.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 50 
 
 
Představené projekty ve Fichi č. 11 – Investice do lesnických technologií a techniky 
 



 
 

 

Pro Fichi 11 je minimální počet bodů: 40 
 

2021-145-007-011-075 Studnice Pořízení lesní techniky 

 
Výsledky projektu: 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. Odstranění polomů a včasnému zajišťování povinných výchovných zásahů                         
v porostu do 40 let věku. 
 
Celkové náklady:  1.679.964,- Kč 
Požadovaná dotace:  839.982,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 
 

2021-145-007-011-080 Havlíčkova Borová, místní část Peršíkov Nákup štípacího stroje 

 
Výsledky projektu: Zakoupení 1 ks štípacího stroje. Přidaná hodnota k prodanému dřevu - 
naštípání, možnost pronájmu zařízení. 
 
Celkové náklady:  242.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  100.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 
 

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

 
Výsledky projektu: 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. Úklid a zpracování klestu po těžbě nebo probírkách bude zaměřena na 
výrobu štěpky, která bude z části ponechána v lese jako opatření proti degradaci půdy a 
zásobárna živin. Nadprodukce štěpky bude nabízena k prodeji. 
 
Celkové náklady:  347.996,- Kč 
Požadovaná dotace:  173.998,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 
 

2021-145-007-011-092 Ždírec nad Doubravou Investice do technického zařízení pro 
zpracování kulatiny 

 
Výsledky projektu: Výsledkem tohoto projektu bude pořízení pásové pily. Využívána by byla 
pro řezání kulatiny přímo na farmě. Pořízením pily umožní zpracování kulatiny na prkna, latě, 
fošny, trámy a další dřevěné výrobky. 



 
 

 

 
Celkové náklady:  484.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  200.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 70 
 

2021-145-007-011-100 Lhotka, Obyčtov, Žďár nad Sázavou Vyvážecí vlek 

 
Výsledky projektu: Předmětem projektu je pořízení nové lesnické techniky pro hospodaření 
na lesních pozemcích v podobě vyvážecího vleku za kolový traktor s nosností min 8 tun a 
délkou ložné plochy alespoň 3,5 metru. 
 
Celkové náklady:  363.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  150.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 
 

2021-145-007-011-102 Malá Losenice Českomoravská pila František 

 
Výsledky projektu: Nákup pásové pily o délce 13 m s průměrem průřezu 110 cm. Dalším 
výsledkem projektu bude rozšířena nabídka služeb pro stávající i nové zákazníky. Zvýšení 
produktivity a efektivity práce. Zlepšení hospodářského výsledku a vytvoření nového 
pracovního místa. 
 
Celkové náklady:  3.874.420,- Kč 
Požadovaná dotace:  990.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 100 
 

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

 
Výsledky projektu: Nákup lesní techniky: 1 ks lesní traktor, 1 ks čelní nakladač, 1 ks rampovač 
k čelnímu nakladači a 1 ks navijáku za traktor. Lesní mechanizace a vytvoření nového 
trvalého pracovního místa se stanovenou pracovní dobou 40 hodin umožní obrovské zvýšení 
efektivity těžby a je možné ji přizpůsobit téměř všem podmínkám a požadavkům. Celý proces 
těžby dřeva bude razantně urychlen.  
 
Celkové náklady:  2.374.020,- Kč 
Požadovaná dotace:  981.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-011-116 Znětínek Nákup lesnické techniky 

 
Výsledky projektu: Klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro 
nakládání dříví bude využíván při těžbě dřeva. 



 
 

 

 
Celkové náklady:  1.452.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  600.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 
 
Představené projekty ve Fichi č. 15 – Živá obec 
 
Pro Fichi 15 je minimální počet bodů: 50 
 

2021-145-007-015-076 Malá Losenice Podpora společenského života v obci 

 
Výsledky projektu: nákup 3 ks nůžkového party stanu včetně závaží na tyto stany, 10 ks 
pivních setů (stoly s lavičkami), 1 ks zahradního topidla, které zajistí teplo a světlo ve 
stanech, a gastro vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí (venkovní a vnitřní 
gril). Výsledky (výstupy) projektu budou sloužit celé obci a zajistí kvalitnější zázemí pro 
pořádání různých společenských akcí v obci.  
 
Celkové náklady:  123.252,- Kč 
Požadovaná dotace:  98.601,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-077 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 zahradní sety, tepelné zářiče, nůžkové 
stany, chladící sestavy. Pořízené vybavení zkvalitní a rozšíří zázemí kulturní zázemí obce 
Studnice. Čas, který byl do této doby nutný na shánění a přepravu vybavení bude také využit 
pro další rozvoj pořádaných akcí.   
 
Celkové náklady: 281.593,- Kč 
Požadovaná dotace: 225.274,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-078 Pavlov Spolková činnost č.p.63 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zakoupení 36 ks stolů, 110 ks židlí, 10 ks šatních 
skříní, 1 ks pracovního stolu, 1 ks židle k pracovnímu stolu, 1 ks kontejneru k pracovnímu 
stolu, 2 ks knihovny, 1 ks rohu knihovny, 4 ks úložných skříněk s uzamykatelnou částí, 2 ks 
prosklených vitrín, 110 ks mělkých talířů, 110 hlubokých talířů, 110 ks dezertních talířů, 20 ks 
sad příborů, 110 ks hrnků, 110 ks hrnků s podšálkem, 110 ks sklenic, 3 ks sad nožů, 4 ks 
prkének, 3 ks sad hrnců, 2 ks ledniček s mrazákem, 2 ks stropních držáků na projektor, 2 ks 
promítacích pláten, 2 ks projektorů, 2 ks varných konvic, 1 ks notebook, 2 ks mikrovlnných 



 
 

 

trub. Realizace projektu bude mít velký dopad na místní občany a zkvalitnění spolkového 
života v obci. Žádné obdobné prostory s vybavením se zde nenacházejí a lidé v obci nemohou 
trávit svůj volný čas společně a rozvíjet tak své sociální, manuální a pohybové dovednosti. 
Toto se úspěchem projektu změní a obec Pavlov bude ještě příjemnějším místem pro život.   
 
Celkové náklady:  299.270,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.416,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: 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. Kulturní dům budou moci 
využívat obyvatelé obce i na reprezentativnější akce, jako jsou svatby a významná životní 
jubilea, kde je využití audio a video techniky naprostým standardem. Venkovní stan bude 
využíván při pořádání akcí na veřejném prostranství u kulturního domu. Pořádání 
společenských akcí je a bylo v obci vždy nedílnou součástí kulturního života, avšak bez 
řádného vybavení by tyto akce již nebylo možno konat. Z projektu bude pořízeno: 60 ks židlí, 
2x vozíky na přepravu židlí, 10 ks stolů, 1x vozík na stoly, 1x projektor, 2x reproduktory, 1x 
mixážní pult, kabeláž k audio a video technice, 1x mikrovlnná trouba, 1x myčka, 1x venkovní 
stan, 5x stojan na odpadkové koše.   
 
Celkové náklady:  300.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-081 Havlíčkova Borová Vybavení farního střediska Vitus 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je zakoupení 12 kusů stolů, 80 kusů stohovatelných 
židlí a šatní stěny s botníkem pro vybavení multifunkčního sálu farního střediska Vitus. 
 
Celkové náklady:  134.552,- Kč 
Požadovaná dotace:  107.641,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-083 Subregion Velké Dářko 
(Škrdlovice, Světnov, 
Cikháj, Karlov, 
Radostín, Polnička, 
Vojnův Městec) 

Mobilní zařízení pro pořádání kulturních 
a spolkových akcí na území DSO 



 
 

 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zakoupení 1 ks skákacího hradu, 12 ks pivních 
setů, 6 ks nůžkových stanů (2 ks malé, 3 ks velké a 1 největší). Mobilní zařízení bude sloužit 
obcím Subregionu Velké Dářko pro kulturně společenské akce, aby si ho nemusely půjčovat 
od reklamních firem. Zařízení bude prospěšné pro častější pořádání a setkávání občanů. 
Pořízené vybavení bude tudíž efektivněji využíváno pro početnější skupinu obyvatel, než 
kdyby žádal jeden žadatel na menší počet akcí. Tím pádem i subregion, potažmo obce 
regionu, ušetří finanční prostředky za půjčovné. 
 
Celkové náklady:  299.800,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.840,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-084 Svratka Vybavení městské knihovny ve Svratce 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude obnova vybavení knihovny. Zakoupení vybavení 
zahrnuje: 36 regálů na knihy, 1 skříň, 2 ks menší skříňky pro obsluhu knihovny, 1 ks vozík/ 
regálek na vrácené knihy, 1 x box na knihy pro děti, počítačová sestava a skartovačka, stolek, 
sedací vak, čtecí lampa a dvě křesla pro čtenáře. Pro instalaci nového zařízení bude nutná 
obnova a příprava interiéru knihovny.  
 
Celkové náklady:  294.751,- Kč 
Požadovaná dotace:  235.800,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 

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

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup 12 ks laviček, 5 ks sedacích setů - laviček se 
stolky, 6 ks odpadkových košů, 2 ks květináčů, 4 ks stojanů na kola, 1 ks informační panel, 2 
ks drobných herních prvků a nové zábradlí na veřejném prostranství u rybníka. Nově 
pořízený mobiliář v obci zlepší celkový vzhled obce. Občané využijí lavičky k odpočinku, klidu, 
setkání s dalšími občany, občerstvení. Květináče doplní vzhled obce. Veškerý mobiliář bude 
využíván všemi občany obce. Informační panel před obchodem, bude sloužit k informování 
občanů o dění v obci. Drobné herní prvky budou sloužit dětem. Zábradlí u rybníka zvelebí 
veřejné prostranství a zajistí bezpečné okolí vodní plochy, protože v blízkosti je dětské hřiště.  
 
Celkové náklady:  292.820,- Kč 
Požadovaná dotace:  234.256,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 



 
 

 

Výsledky projektu: 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 žadatelé chtějí zakoupit nové vybavení do klubovny, konkrétně 4 
dřevěné stoly, 24 dřevěných židlí, 4 uzamykatelné dřevěné skříně a kuchyňský koutek 
(kuchyňskou linku).  
 
Celkové náklady:  73.568,- Kč 
Požadovaná dotace:  58.854,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-093 Kameničky Úprava zahrady MŠ Kameničky 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nově vybavená zahrada u MŠ Kameničky. V 
rámci projektu bude pořízeno toto vybavení: zahradní altán pro venkovní výuku - 1 ks,  
houpačka Hnízdečko - 1 ks, Houpačka Skipy - 1 ks, pružinové houpadlo Dvojče - 1 ks,  
pružinové houpadlo Kachna - 1 ks, prohazovací lezítko Klaun - 1 ks, vyvýšený záhon - 2 ks,  
xylofon svislý dvoulanový - 1 ks, hmatový chodník - 1 ks, tabule z akátu - 1 ks, "jedlá zeleň" - 
jahodníky - 60 ks 
Veškeré vybavení bude sloužit minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu. Díky projektu 
budou děti navštěvující mateřskou školu využívat nové edukační, herní a houpací prvky. 
 
Celkové náklady:  333.302,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-099 Sazomín Řešení bezbariérovosti multifunkčního domu v Sazomíně 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude nákup a instalace 1 ks šikmé schodišťové 
zvedací plošiny včetně sklopné polstrované sedačky na plošině. 
 
Celkové náklady:  320.650,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nakoupení 3 ks party stanů, 1 ks mobilní požární 
nádrže, 3 ks vycházkových uniforem, 6 ks mobilních setů laviček + stolů, 6 ks mobilních 
odpadkových košů. Pořízení nového vybavení přispěje ke zlepšení flexibility a úrovně 
pořádaných společenských a kulturních akcí. Dobrovolní hasiči mají v obci již dlouholetou 
tradici a jsou symbolem pospolitosti a soudržnosti obyvatel v obci. Pořádané akce přispívají 
ke stmelování všech věkových kategorií v obci, k potkávání sousedů a formují způsob 



 
 

 

spolkového života, udržují tradiční zvyky, oslavy. Stany pomohou zajistit akce v nepříznivém 
počasí, koše s barevným rozlišením přispějí ke třídění odpadů. 
 
Celkové náklady:  196.940,- Kč 
Požadovaná dotace:  157.552,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-109 Škrdlovice ZŠ a MŠ Škrdlovice, modernizace školní kuchyně 

 
Výsledky projektu: Nové vybavení školní jídelny přispěje k tomu, aby ve škole byla podávána 
zdravá a přesto pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava, připravená za využití moderních 
technologií. Dodávka konvektomatu a sklopné elektrické pánve pomůže s lepším a 
zdravějším zpracováním připravovaných potravin. Zároveň dojde ke zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců kuchyně. 
 
Celkové náklady:  300.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-111 Ždírec nad Doubravou Vybavení městské knihovny ve Ždírci n. D. 

 
Výsledky projektu: Cílem předkládaného projektu je pořízení interiérového vybavení do 
městské knihovny. Realizace tohoto projektu vytvoří kulturně – společenský prostor města.  
Výsledkem projektu je pořízení 3 ks stolů, 14 ks regálů, 2 ks lavice, 6 ks taburety a 1 ks police 
na hračky. 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:  299.736,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.788,- Kč 
Počet dosažených bodů: 70 
 

2021-145-007-015-113 Škrdlovice Zdravý a bezpečný pohyb na dětském hřišti MŠ 
Škrdlovice 

 
Výsledky projektu: hřiště mateřské školy bude vybaveno novými certifikovanými herními 
prvky - 2x houpačka, klouzačka, šplhací sestava, kolotoč, basketbalový koš, prohazovadlo, 
tunelová prolézačka, kladina, dvojhrazda, sedací souprava. Vybavení přispěje ke sportovnímu 
vyžití a trávení času zejména v dopoledních a odpoledních hodinách dětí v mateřské škole. 
Protože na hřišti mohou trávit společný čas rodiče s dětmi při akcích pořádaných školou a 



 
 

 

odpoledne můžou nové hřiště využívat školní družina i zájmové kroužky, bude tímto posílena 
komunitní role školy. 
 
Celkové náklady:  300.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-114 Jitkov Podpora spolkové činnosti v obci 

 
Výsledky projektu: V rámci projektu bude pořízen party stan, dva nůžkové stany, pivní sety 7 
ks, 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. A to zejména - vytvoření místa pro setkávání občanů, rozšíření nabídek pro volnočasové 
aktivity, zatraktivnění obce, vybudování zázemí pro spolky, pro pořádání kulturních akcí, 
oživení spolkových aktivit. Vybavení bude sloužit jitkovským spolkům a najde využití při 
kulturních a společenských akcích. 
 
Celkové náklady:  300.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  240.000,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-115 Oudoleň Kulturní život v obci 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup vybavení, které se bude používat při 
pořádání kulturních i sportovních akcí v obci, tj. nákup 1 ks velkokapacitního stanu, 2 ks 
stanů menších, 10 ks pivních setů, 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.   
 
Celkové náklady:  133.321,- Kč 
Požadovaná dotace:  106.656,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: 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. 
 
Celkové náklady:  299.340,- Kč 
Požadovaná dotace:  239.472,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

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

 
Výsledky projektu: Velmi příjemný a snadný přístup občanů Sněžného ke vzdělání. 
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. 
 
Celkové náklady:  181.500,- Kč 
Požadovaná dotace:  145.200,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-119 Znětínek Hasičská vybavenost 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu je nákup pěti kusů slavnostních uniforem a nákup 
nové techniky pro mladé hasiče - materiálu 1 ks rozdělovače PH - Sport, 2 ks savice Garden 
(Profi 3), 2 ks savice FIRE ELASTIK (Profi 3), 2 ks proudnice, 2 ks spojka kovaná, 1 ks savicové 
šroubení, 1 ks sací koš SPEED 200, 4 ks C52 FIRESPORT NEON, 2 ks B75 FIRESPORT NEON, 1 
ks nástavec pro hrdlo čerpadla, 10 ks pojistka na hadice UNI. 
 
Celkové náklady:  79.486,- Kč 
Požadovaná dotace:  63.588,- Kč 
Počet dosažených bodů: 60 
 

2021-145-007-015-120 Pohled Vybavení pro pořádání kulturních a spolkových akcí 
v Pohledu 

 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zakoupení 4 ks stabilních nůžkových party 
stanů v rozměrech 4 x 8 m a 16 sad tzv. pivních setů, tedy souborů stolu s dřevěnou deskou a 
kovovými skládacími nohami v rozměru 220 x 70 cm a dvou lavic s opěrkami zad s kovovými 
skládacími nohami v rozměru 220 x 25 cm. Možnost využít kvalitní vybavení a zajistit tak 
vhodné prostředí pro různé volnočasové aktivity povede k rychlému obnovení 
společenského života v obci, který k životu na vesnici patří a je jedním z důvodů, proč zde 
lidé žijí. 
 



 
 

 

Celkové náklady:  248.000,- Kč 
Požadovaná dotace:  198.400,- Kč 
Počet dosažených bodů: 90 
 

2021-145-007-015-121 Krucemburk Rozvoj spolkové činnosti SDH Krucemburk 

 
Výsledky projektu: V rámci projektu bude pořízena jedna vestavěná skříň do klubovny SDH. 
Dále budou pořízeny party stany (4 ks) a 15 kusů pivních setů (stoly + lavice) k pořádání 
společenských, kulturních a sportovních akcí. 
 
Celkové náklady:  284.834,- Kč 
Požadovaná dotace:  227.867,- Kč 
Počet dosažených bodů: 80 
 
 
                   
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 za každou Fichi 
zvlášť. U projektů, které získaly stejný počet bodů, se pořadí stanovilo podle podmínek 
stanovených ve Výzvě č. 7: 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 za každou Fichi zvlášť, 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 

2 1 112 - Veselé borůvky Nové Veselí 100 342 188 

2 2 073 - Kolový traktor Česká Bělá, místní 
část Cibotín 

100 696 500 

2 3 082 - Modernizace zemědělského 
podniku 

Bezděkov u Libice 
nad Doubravou 

90 600 000 

2 4 085 - Investice do zemědělských 
podniků – Sativa Keřkov, a.s. 

Přibyslav, místní 
část Dobrá 

90 720 000 

2 5 089 - Ivestice na farmě Ždírec n. D., místní 
část Horní 
Studenec 

80 453 000 

2 6 070 - Nákup zemědělské techniky LuNo Znětínek 50 120 000 

2 7 122 - Modernizace podniku 2021 Sazomín 50 237 000 

2 8-9 090 - Nákup rozdružovače balíků Havlíčkova Borová 50 268 800 

2 8-9 101 - Technická modernizace podnikání Přibyslav, místní 50 268 800 



 
 

 

část Česká 
Jablonná 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

1.755.755,- Kč Celkem 
požadováno 

3.706.288,- Kč 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

11 1 102 - Českomoravská pila František Malá Losenice 100 990 000 

11 2 116 - Nákup lesnické techniky Znětínek 90 600 000 

11 3 075 - Pořízení lesní techniky Studnice 90 839 982 

11 4 110 - Pořízení traktoru pro lesní 
hospodářství – Ždírec n. D. 

Ždírec nad 
Doubravou 

90 981 000 

11 5 092 - Investice do technického zařízení 
pro zpracování kulatiny 

Ždírec nad 
Doubravou 

70 200 000 

11 6 080 - Nákup štípacího stroje Havlíčkova Borová, 
místní část Peršíkov 

60 100 000 

11 7 100 - Vyvážecí vlek Lhotka, Obyčtov, 
Žďár nad Sázavou 

60 150 000 

11 8 091 - Investice do lesnických 
technologií a techniky – Josef Blaha 

Kněževes 60 173 998 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

2.811.341,- Kč Celkem 
požadováno 

4.034.980,- Kč 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 
Fiche 

Název projektu Místo realizace 
projektu (NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace 
v Kč 

15 1 087 - Podpora zázemí spolku TJ Sokol 

Havlíčkova Borová, z. s. 
Havlíčkova Borová 90 58 854 

15 2 076 - Podpora společenského života v 
obci 

Malá Losenice 90 98 601 

15 3 115 - Kulturní život v obci Oudoleň 90 106 656 

15 4 081 – Vybavení farního střediska Vitus Havlíčkova Borová 90 107 641 

15 5 118 - Posílení vzdělání občanů 
prostřednictvím knihovny městyse 
Sněžné 

Sněžné 90 145 200 

15 6 106 - Vybavení SDH Škrdlovice pro 
kulturní a spolkovou činnost 

Škrdlovice 90 157 552 

15 7 120 - Vybavení pro pořádání kulturních 
a spolkových akcí v Pohledu 

Pohled 90 198 400 

15 8 077 - Doplnění kulturního a spolkového 
zázemí Obce Studnice 

Studnice 90 225 274 

15 9 086 - Veřejné prostranství v obci 
Žižkovo Pole 

Žižkovo Pole 90 234 256 

15 10  078 - Spolková činnost č.p.63 Pavlov 90 239 416 

15 11 117 - Veřejné prostranství k budově OÚ 
Cikháj 

Cikháj 90 239 472 

15 12 083 - Mobilní zařízení pro pořádání Subregion Velké 90 239 840 



 
 

 

kulturních a spolkových akcí na území 
DSO 

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

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

Březí nad Oslavou 90 240 000 

15 13-18 093 - Úprava zahrady MŠ Kameničky Kameničky 90 240 000 

15 13–18 099 - Řešení bezbariérovosti 
multifunkčního domu v Sazomíně 

Sazomín 90 240 000 

15 13–18 109 - ZŠ a MŠ Škrdlovice, modernizace 
školní kuchyně 

Škrdlovice 90 240 000 

15 13–18 113 - Zdravý a bezpečný pohyb na 
dětském hřišti MŠ Škrdlovice 

Škrdlovice 90 240 000 

15 13-18 114 - Podpora spolkové činnosti v obci Jitkov 90 240 000 

15 19 121 - Rozvoj spolkové činnosti SDH 
Krucemburk 

Krucemburk 80 227 867 

15 20 084 - Vybavení městské knihovny ve 
Svratce 

Svratka 80 235 800 

15 21 111 - Vybavení městské knihovny ve 
Ždírci n. D. 

Ždírec nad 
Doubravou 

70 239 788 

15 22 119 – Hasičská vybavenost Znětínek 60 63 588 

Alokace na 
Fichi ve výzvě 

6.342.007,- Kč Celkem 
požadováno 

4.258.205,- 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 2 – projekty č. 112, 073, 082 
ve Fichi 11 - projekty č. 102, 116, 075  
ve Fichi 15 – projekty č. 087, 076, 115, 081, 118, 106, 120, 077, 086, 078, 117, 083, 079, 093, 
099, 109, 113, 114, 121, 084, 111, 119 
 
Hlasování: pro: 7 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 15:30 hodin.   
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
 
 
Předsedkyně Výběrové komise:  
 
Mgr. Martina Brychtová v.r.  
 
 
 
Ověřili: 
 
Jiří Socha v.r.        Jana Laštovičková Grygarová v.r.
  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 


