
    
 

 

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

4.2.2013 

 

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 14:00 hodin. Hodnotitelé byly proškolení panem Charouzkem na 

hodnocení dle hodnotících listů. 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 10 minut žadatelem 

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

hodnocení projektu.  

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 14:30 zahájil předseda Výběrové komise, pan Bohuslav Kubát hodnocení projektů. 

Představené projekty Fiche 1: Obnova a rozvoj obcí MAS KS 

Obec Kozlov – rekonstrukce autobusové čekárny – Olešná 

Pan Josef Borovský představuje svůj projekt na rekonstrukci autobusové zastávky  v místní části 

Olešná. Projekt bude realizován dodavatelsky.  

Obec Lučice – výměna svítidel a stožárů VO Lučice – ETAPA I 

Pan David Šimánek – starosta obce Lučice, a pan Cimrman – místostarosta obce Lučice, představili 

projekt, který řeší výměnu svítidel a stožárů VO Lučice. Zdůvodnili, že současné staré jsou 

neekonomické a proto je snahou obce je odstranit a vložit nové, které nemají tak velkou spotřebu 

elektrické energie.  

Obec Kámen – sadové úpravy před OÚ Kámen 

Starosta obce Kámen – pan Petr Pipek, představil projekt obce, který řeší sadové úpravy před 

obecním úřadem. Současný stav není vyhovující a tak je záměrem prostranství před úřadem ozelenit 



    
 

a více zpřístupnit pro občany obce. Zároveň také napomoci i přístupu dětí, které tam čekají na 

kroužek. 

 

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

Městys Uhelná Příbram – rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Pan Václav Jarolím – starosta městyse, představil projekt týkající se rekonstrukce hasičské zbrojnice 

v místní části Petrovice. Současný stav hasičské zbrojnice je velmi nevyhovující a tak bylo přikročeno 

k podání žádosti o její rekonstrukci. 

Obec Vepříkov – projekt volnočasových aktivit 

Pan Petr Bárta – starosta obce Vepříkov, představuje hodnotící komisi projekt, který řeší vybudování 

naučné stezky v místní části Miřátky a dětského hřiště v obci Vepříkov. Seznamuje a ukazuje 

Výběrové komisi jednotlivé prvky které bude v rámci dětského hřiště a naučné stezky realizovat. 

TJ Sokol Rozsochatec – instalace zavlažovacího systému fotbalového hřiště TJ Sokol Rozsochatec 

Pan Petr Štěpán – zmocněn k obhajobě projektu, představuje projekt týkající se instalace 

zavlažovacího systému pro fotbalového hřiště v Rozsochatci. Zdůvodňuje že fotbalové hřiště vysychá 

a je třeba jej zavlažovat což je namáhavé a proto vznikla idea o zavlažovacím systému. Pan Štěpán 

také shrnuje úspěšnost jejich oddílu. 

Žďárský vlk – zahradní šachy na Pelestrově 

Paní Alena Pechová – předsedkyně občanského sdružení, představuje projekt, který řeší pořízení 

zahradních šach, které budou uloženy na Pelestrově, ale budou především mobilní a budou moci být 

využívány na různých akcích, které Žďárský vlk pořádá. 

Město Habry – rekonstrukce radnice čp. 66 v Habrech 

Pan Luděk Kovařík – místostarosta města zmocněn k obhajobě, představuje projekt, který řeší 

výměnu stávajících oken na radnici za nová plastová. Stávající okna jsou poškozena a nevyhovují, je 

z nich oprýskaný lak a táhne jimi, neboť důkladně netěsní. V rámci projektu by se vyměnilo 33 oken.  

Obec Dolní Krupá – výměna střešní krytiny na budově ZŠ Dolní Krupá 

Starosta obce – Milan Tichý a pan Václav Plodík – místostarosta obce, představuje projekt, který řeší 

výměnu střešní krytiny na budově základní školy v Dolní Krupé. Současnou krytinou zatéká a je 

nevyhovující. Jsou ukázány názorné fotografie školy.  

Nadační fond Aktivní ženy na venkově – multifunkční učebna / cvičebna 

Paní Evženie Ondráčková – jednatelka občanského sdružení, představuje projekt týkající se vybavení 

místnosti pro multifunkční učebnu a cvičebnu, která je v Golčově Jeníkově. Ženy tam budou moci 

cvičit i pořádat vzdělávací kurzy.  

Sbor dobrovolných hasičů Bačkov – rekonstrukce hasičské klubovny – půdní prostory 

Paní Libuše Dočkalová představuje projekt zaměřený na rekonstrukce hasičské klubovny. Projekt 

vytváří v půdních prostorách místnost pro hasičskou klubovnu.  

Mimochodem – pořízení světelného parku pro ochotnické divadlo Mimochodem 

Pan Josef Nádvorník – předseda občanského sdružení Mimochodem vysvětluje důvody k podání 

žádosti o dotaci na MAS. Pro svá současná divadelní představení nemají potřebné světelné vybavení 

a tak byla podána žádost o dotaci na pořízení světelného vybavení pro divadelní spolek. Divadelní 

spolek dělá i hezká představení, která navštěvuje hodně lidí. 

 

Představené projekty Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS 



    
 

Obec Leština u Světlé nad Sázavou – obnova kaple Vrbice 

Pan Jaromír Vadinský – starosta obce Leština u Světlé nad Sázavou, představuje projekt týkající se 

obnovy kaple v místní části Vrbice. Kaple je v nevyhovujícím stavu a je vyžadována její obnova. 

Město Světlá nad Sázavou – obnova altánku v lesní části zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou 

Paní Jana Satrapová – zmocněna k zastupování města při obhajobě, představuje projekt zaměřený na 

obnovu altánku v lesní části zámeckého parku. Altánek je nyní ve velmi zanedbaném stavu a tak je 

cílem jej obnovit a přispět tak k příjemnému vzhledu parku. Zároveň paní Satrapová zmiňuje historii 

zámeckého parku. 

Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. – obnova a konzervace dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč 

nad Sázavou 

Pan Luděk Šíma – jednatel společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. představuje projekt, který řeší 

obnovu a konzervaci dvorních průčelí kulturní památky Hrad Ledeč nad Sázavou. Je to navazující 

etapa na žádost, podanou v loňském roce. 

Petr Vančura – rekonstrukce střešní krytiny a komínů na zámku v Habrech 

Pan Petr Vančura – vlastník zámku v Habrech, zdůvodňuje okolnosti podání žádosti o dotaci. 

Současná krytina na zámku je stará a jsou v ní díry (v okolí komínů), kterými zatéká do interiéru. 

Vzhledem k tomu že interiér pan Vančura již opravoval, je snahou, aby do něj nezatékalo. V rámci 

výměny střešní krytiny budou obnoveny i komíny, které nejsou v dobrém stavu. 

 

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

Do Fiche 8 nebyly předloženy žádné projekty. 

 

Představené projekty Fiche 9: Vzdělávání pro venkov 

Obec Radostín – vzdělávání nás baví 

Pan Petr Zadina představuje projekt, který řeší vzdělávání obyvatel v území MAS. Pro zájemce budou 

pořádány semináře (celkem 6), které budou zaměřeny pro NNO, podnikatele a obce. 

 

Představené projekty Fiche 10: Turistika a poznávání v MAS KS 

Do Fiche 10 nebyly předloženy žádné projekty. 

 

Představené projekty Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS 

AITEC s.r.o. – pořízení strojového vybavení 

Pan Pavel Novák – zastupující AITEC s.r.o. na základě plné moci, zdůvodňuje záměr pořízení svářečky 

plastů pro jejich firmu. Zároveň členům hodnotící komise přibližuje činnost firmy AITEC s.r.o., která 

má sídlo ve Vilémovicích.  

 

Projekty, které nepředstavil nikdo na veřejném hodnocení: 0. 

Projekty, které byly představeny zástupcem žadatele, nebo žadatelem: obec Kozlov,Lučice, Kámen, 

Uhelná Příbram, Vepříkov, TJ Sokol Rozsochatec, Žďárský vlk, město Habry, obec Dolní Krupá, nadační 

fond Aktivní ženy na venkově, Sbor dobrovolných hasičů Bačkov, Mimochodem, Leština u Světlé nad 

Sázavou, město Světlá nad Sázavou, Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o., Petr Vančura, obec Radostín a 

AITEC s.r.o. 



    
 

Celkem Výběrová komise ohodnotila 18 projektů.  

Výběrová komise schválila přesun finančních prostředků z Fiche 8 (867 716 Kč) do Fiche 2 (440 399 

Kč) a do Fiche 3 (427 317 Kč). Konečný stav u jednotlivých zbylých Fichí: 

Fiche 1 – 32 417 Kč 

Fiche 8 – 1 115 204 Kč 

Fiche 9 – 120 Kč 

Fiche 10 – 137 560 Kč 

Fiche 11 – 492 680 Kč 

 

Zdůvodnění přesunu z Fiche 8. V rámci Fiche 8 byl udělán seminář pro podnikatele v CR, byly přímo 

oslovení ze strany MAS, s některými proběhly i schůzky, ale přesto se nikdo nerozhodla podat do této 

Fiche projekt a není zde velká pravděpodobnost, že by v poslední 7 výzvě MAS měla být situace jiná, 

proto je přesun prostředků považován hodnotící komisí jako správný a podložený. 

 

Výběrová komise se shodla, že doporučí všech 18 projektů ke spolufinancování ze strany SZIF (MAS) a 

s tímto závěrem předá doporučení na schválení pro Správní radu MAS. 

 

Zasedání Výběrové komise bylo ukončeno v 19:30 hodin.  

 


