
    
 

 

Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS Královská stezka o.p.s. 7.5.2013 

 

Přítomní hodnotitelé: pan Bohuslav Kubát, pan Václav Průša, paní Eliška Zdražilová, pan Josef Pešek, 

              pan Petr Zadina, pan Miloslav Pátek – náhradnice - slečna Andrea Stará 

Další přítomní: Gustav Charouzek (ředitel MAS), Jaroslava Dvořáková (předsedkyně MAS), Karolína 

Ortová (zapisovatel) 

Začátek zasedání: 

Zasedání Výběrové komise začalo ve 13:00 hodin. Hodnotitelé byli proškolení panem Charouzkem na 

hodnocení dle hodnotících listů. Školení bylo zaměřeno na odstupňování bodů u jednotlivých kritérií. 

Dále pokračoval pan předseda výběrové komise – pan Bohuslav Kubát, který prošel všechny směrnice 

v MAS, které se dotýkají výběru projektů a jejich bodování a poté přešel na jednotlivá kritéria. 

Pokud nebude přítomen zástupce za žadatele, který by projekt představil, představí projekt Výběrové 

komisi zaměstnanci MAS Královská stezka. Čas na představení projektu bude 5 minut žadatelem 

(představení + dotazy k projektu), dalších 5-10 minut budou mít členové Výběrové komise pro 

hodnocení projektu. Do hodnotících listů jsou vepsány tužkou body, které si nárokuje sám žadatel. 

Projekty budou prezentovány také na plátno, pro lepší přehlednost hodnotitelů. 

Výběrová komise bude vyplňovat hodnotící list a k němu vždy prezenční listinu v podobě originálu. 

MAS Královská stezka na základě jejich hodnocení připraví ,,vnitřní“ formulář hodnocení členů 

Výběrové komise, který je uložen v Žádosti o dotaci. I ten bude taktéž podepsán originálními podpisy 

členů Výběrové komise.  

Ve 13:30 zahájil předseda Výběrové komise, pan Bohuslav Kubát hodnocení projektů. 

Představené projekty Fiche 8: Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Do této Fiche byl při příjmu žádostí přijat jeden projekt – restaurace a hotelu Kaskáda. Projekt je 

zaměřen na vybavení dětského koutku, společenské místnosti a instalace venkovních žaluzií. Projekt 

přispěje ke kvalitě služeb. 

 

Představené projekty Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS 

Do Fiche 3 byly při příjmu žádostí předloženy následující žádosti o dotaci: 

Obec Krásná Hora – Obnova kapličky ve Volichově a expozice o historii Krásné Hory 

V rámci projektu bude obnovena kaplička ve Volichově, která je v neutěšeném stavu a vznikne 

expozice o historii Krásné Hory. 

Město Světlá nad Sázavou – Obnova kaple v Dolních Dlužinách 

Město předložilo projekt na obnovu kaple v místní části Dolní Dlužiny. Kaple bude obnovena celkově. 

Římskokatolická farnost Vilémov u Golčova Jeníkova – Rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava 



    
 

Cílem projektu je rozebrat a kompletně vyčistit kostelní varhany. Hlavním výsledkem budou varhany, 

které budou krásně znít kostelem sv. Václava při různých událostech. 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. - Obnova a konzervace dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč 

nad Sázavou IV. 

Hrad Ledeč nad Sázavou podává na MAS již třetí projekt, který se týká obnovy a konzervace dvorních 

průčelí. Všechny etapy na sebe navazují a dvorní průčelí tak budou díky těmto projektům kompletně 

obnoveny. 

Obec Horní Paseka – Kazatelna Křižní kapličky a křížek 

Projekt řeší rekonstrukci kazatelny Křižní kapličky u obce Horní Paseka a obnovu křížku, který je 

součástí místa v lese, kde je kaplička. Na tomto místě se konají mše a bohoslužby k místním 

událostem.  

 

Představené projekty Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS 

Do Fiche 2 byly při příjmu žádostí předloženy následující žádosti o dotaci: 

Město Ledeč nad Sázavou – Kulturní infrastruktura – pódium 

Město Ledeč nad Sázavou řeší absenci pódia pro kulturní aktivity. Na všechny akce si je musí jak 

město, tak místní spolky draze půjčovat a řešit jeho dopravu a montáž. Je proto preferencí získat 

vlastní pódium, které budou využívat všichni aktéři v Ledči nad Sázavou pro kulturní vyžití. 

Obec Radostín – Výměna oplocení společenského zázemí obce Radostín 

V rámci předešlých projektů bylo obnoveno společenské zázemí obce Radostín. Společenskému 

zázemí, u kterého vzniklo i dětské hřiště ale chybí kvalitní oplocení, které bude zajišťovat i 

bezpečnostní funkci. 

Rodinné centrum Vilémov, o.s. – Vybavení rodinného centra Vilémov 

V rámci projektu bude vybaveno rodinné centrum ve Vilémově o hrací prvky, úložné prostory, 

šatničky a další důležité věci, které napomohou funkčním vlastnostem rodinného centra. 

TJ Veselý Žďár – Rekonstrukce fotbalových kabin 

Projektem bude řešena komplexní rekonstrukce fotbalových kabin ve Veselém Žďáru. Kabiny poté 

budou moci využívat nejen fotbalisté ale i další místní spolky.  

Obec Hněvkovice – Mateřská škola 

V Hněvkovicích již investovali do mateřské školy hodně svých prostředků. Poslední částí, kterou je 

nutné vyřešit, je výměna oken v této budově. Nová okna zamezí únikům tepla. 

Městys Uhelná Příbram – Úprava interiéru zasedací místnosti Městyse Uhelná Příbram 

V Uhelné Příbrami chybí kvalitní vybavení zasedací místnosti, kterou využívá nejen zastupitelstvo 

obce ale i místní spolky a sdružení. Městys chce z dotace tuto místnost dovybavit tak, aby byla 

funkční a víceúčelová.  

Obec Horní Krupá – Výměna oken ve společenském domě v Horní Krupé 

Společenský dům v Horní Krupé je velký a má mnoho oken. Bohužel okna jsou stará a již neplní svou 

funkci. Je tedy záměrem projektu vyměnit stávající okna za nová (pouze v nepronajímaných 

prostorech).  

Obec Okrouhlice – Pódium pro kulturní aktivity 

Obec Okrouhlice ve spolupráci s místními spolky pořádá různé kulturní aktivity (divadla, představení, 

vystoupení dětí i dospělých). Pro tyto činnosti ale obci chybí pódium. 

Obec Dolní Město – Rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu v Dolním Městě 



    
 

Projekt řeší rekonstrukci interiérů budovy obecního úřadu v Dolním Městě. Rekonstrukce se bude 

týkat chodeb a záchodků, nebudou rekonstruovány pronajímané místnosti. 

Obec Vepříkov – Mikrobus pro podporu komunit 

Obec Vepříkov chce pro své občany zajistit dopravu k lékaři, pro děti do školy a školky a další nutné 

základní potřeby obyvatel. Autobusová doprava není v obci zajištěna tak často, jak by místní 

potřebovali.  

Obec Leština u Světlé nad Sázavou – Stavební úpravy obecní klubovny 

Projekt řeší stavební úpravy obecní klubovny v Leštině u Světlé nad Sázavou. Klubovna bude mít 

novou střechu, fasádu a okna. Bude možné ji využívat neomezeně v letních i zimních měsících. 

Obec Lučice – Výměna vybavení zasedací místnosti obecního úřadu Lučice 

V obci Lučice je staré a často již nefunkční vybavení zasedací místnosti. Obec Lučice chce v rámci 

projektu pořídit nové židle a stoly do zasedací místnosti. 

Obec Břevnice – Modernizace kulturního domu 

Kulturní dům v Břevnici je jedinou možností vyžití místních. Bohužel jsou na něm stará okna, kterými 

táhne a vnitřní vybavení není odpovídající. Obec tedy vymění okna a dveře a zároveň zakoupí nové 

židle a stoly do interiéru. 

Obec Skuhrov – Výměna střešní krytiny Základní školy Skuhrov 

Stávající střešní krytina na budově základní školy ve Skuhrově je nevyhovující a obec již dlouhou dobu 

hledá vhodný dotační prostředek na akci výměny střešní krytiny. Díky tomuto předloženému projektu 

bude možné kompletně vyměnit střešní krytinu a zajistit tak na několik dalších let funkční vlastnosti 

této budovy. 

Obec Číhošť – Dětské hřiště v Číhošti a Tunochodech 

V obci Číhošť je absence kvalitního dětského hřiště. Stávající je kovové a pro děti nebezpečné. V obci 

Tunochody není žádné dětské hřiště, i když děti tu jsou. Obec tedy chce v rámci projektu umístit do 

každé obce multifunkční sestavu pro děti. 

Obec Kámen – Vybavení kulturního domu a obecního úřadu v obci Kámen 

Obecní úřad v obci Kámen prošel již několika rekonstrukcemi. Interiéry jsou nové, ale chybí jim 

potřebný nábytek pro zajištění obecní administrativy. Kulturní dům je na tom podobně – konají se 

zde různé akce (turnaje ve stolním tenise, akce pro děti), ale stávající vybavení židlí a stolů je 

nedostatečné a v již velmi neutěšeném stavu. Do kulturního domu tedy budou pořízeny stohovatelné 

židle a stoly. 

Sbor dobrovolných hasičů Olešná – Pořízení vybavení pro SDH Olešná 

SDH Olešná zajišťuje řádně svou činnost již několik desítek let. Na jejich vybavení je to ale znát. SDH 

by proto rádo pořídilo nové hadice, čerpadlo a ventil, které jim pomůže nejen při zásahu ale i při 

sportovní činnosti a činnosti v obci. 

Obec Leškovice – Vybavení interiéru obecních domů 

Leškovice je malá obec, ale i přesto se tu koná hodně kulturních akcí a místní občané jsou aktivní. 

Proto ve spolupráci s obcí připravili projekt na vybavení interiéru obecních domů (dvou domů).  

Sbor dobrovolných hasičů Habry – Vybavení hasičské zbrojnice v Habrech 

Hasičská zbrojnice v Habrech je místem, kde se připravují soutěže, konají se zde schůze a další akce 

SDH. Je tedy záměrem, aby všechny akce, které se zde konají, probíhali řádně a i prostředí zde bylo 

příjemné. SDH chce vybavit zbrojnici o nové židle a stoly, nové linoleum, výmalby místností, vybavení 

pro zajištění administrativy a další.  



    
 

Obec Rozsochatec – Živý venkov 

Obec Rozsochatec má základní školu pro první stupeň. Budova je stará a proto nepřipadá v úvahu její 

zateplení. Je tu ale možnost zateplit stropy místností, díky kterému, bude menší únik tepla 

z místností, kde jsou žáci vyučováni. Obec také nedisponuje hřištěm pro nejmenší děti, které zde 

nemají vyžití. Je tedy cílem obce toto hřiště nakoupit a instalovat. 

 

Projekty, které nepředstavil žadatel, nebo zástupce na veřejném hodnocení: TJ Veselý Žďár, Obec 

Horní Paseka, Břevnice, Číhošť. Tyto projekty představil pan Charouzek a také odpovídal na dotazy 

hodnotitelské komise. 

 

Projekty, které byly představeny zástupcem žadatele, nebo žadatelem: Kaskáda Ledeč v.o.s., Obec 

Krásná Hora, Město Světlá nad Sázavou, Hrad Ledeč nad Sázavou, Obec Radostín, Město Ledeč nad 

Sázavou, Římskokatolická farnost Vilémov u Golčova Jeníkova, Rodinné centrum Vilémov, o.s., Obec 

Hněvkovice, Městys Uhelná Příbram, Obec Okrouhlice, Obec Horní Krupá, Obec Dolní Město, Sbor 

dobrovolných hasičů Olešná, Obec Vepříkov, Obec Leština u Světlé nad Sázavou, Obec Lučice, Obec 

Skuhrov, Obec Kámen, Sbor dobrovolných hasičů Habry, Rozsochatec, Leškovice 

Celkem Výběrová komise ohodnotila 26 projektů. V průběhu hodnocení nebyla žádná komplikace, či 

nesoulad mezi hodnotiteli u jednotlivých projektů, hodnotitelé se vždy shodli v širokém konsensu. 

Při příjmu žádostí na MAS bylo: 

- Na Fichi 2 přijato celkem 5 002 312 Kč dotačních prostředků 

- Na Fichi 3 přijato celkem 1 086 043 Kč dotačních prostředků 

- Na Fichi 8 přijato celkem 298 200 Kč dotačních prostředků 

Je tedy zřejmé, že dle alokace, která byla stanovena na jednotlivé Fiche do výzvy, byla největší měrou 

překročena na Fichy 2 a to o 2 002 312 Kč. Proto předseda Výběrové komise navrhuje Výběrové 

komisi přesun finančních prostředků z Fiche 3 (částku 913 957 Kč) a Fiche 8 (částku 1 094 407 Kč) do 

Fiche 2. Zdůvodňuje tím, že Fiche 8 již byla vypsána vícekrát a potenciální žadatelé měli více 

příležitostí podat žádost o dotaci. Další kolo příjmu žádostí v tomto programovém období již nebude 

a tak je třeba rozdělit veškeré zbývající finanční prostředky v této výzvě. 

Výběrová komise schvaluje přesun finančních prostředků z Fiche 8 (1 094 407 Kč) do Fiche 2 a z Fiche 

3 (913 957 Kč) do Fiche 2. 

Výběrová komise se shodla, že doporučí všech 26 projektů ke spolufinancování ze strany SZIF (MAS) a 

s tímto závěrem předá doporučení na potvrzení jejího rozhodnutí na Správní radu MAS. 

 

Zasedání Výběrové komise bylo ukončeno v 18:55 hodin.  

 

Zapisovatel: Karolína Ortová 


