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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU 
Schválení projektů k financování po doporučení Výběrové komise 

2. výzvy MAS Královská stezka o.p.s. 

Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
 

Identifikace výzvy MAS: 15/000/00000/563/000151/V002  

Datum konání: 12. 04. 2018, od 14:30 hod 

Místo konání: zasedací místnost MÚ Habry 

 

Aktuální složení PV: 

Jméno a příjmení Subjekt Sektor 
Zájmová 
skupina 

Rok zvolení 

Jaroslava 
Dvořáková – 
předsedkyně 

Občanské sdružení 
vilémovské boubelky 

Soukromý 
Podpora 

společenského 
života 

2017 

Jiří Rainiš SDH Habry Soukromý Hasiči 2018 

Mgr. David Šorm 
Farní sbor 

Českobratrské církve 
evangelické 

Soukromý 
Podpora 

společenského 
života 

2017 

Luděk Šíma 
Hrad Ledeč nad 

Sázavou s.r.o. 
Soukromý Cestovní ruch 2017 

Martin Sedlák Martin Sedlák – FOP Soukromý Podnikání 2018 
Mgr. Vlastimil 

Marušák 
Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2018 

Ing. Aleš Hejkal Strom Praha a.s. Soukromý Podnikání 2016 
Ing. Marie 
Kudrnová 

Město Havlíčkův Brod Veřejný Rozvoj obce 2016 

Pavel Chlád Obec Dolní Město Veřejný Rozvoj obce 2016 
 

Další přítomní: Mgr. Gustav Charouzek – ředitel, Mgr. Lucie Šulcová – zaměstnanec MAS, Bc. 

Karolína Ortová – zaměstnanec MAS, Ing. Ivona Moravcová – zaměstnanec MAS, Ing. Monika 

Čejková – zaměstnanec MAS. 

 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno předsedkyní Jaroslavou Dvořákovou v 14:35 

hodin. Předsedkyně konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Paní Dvořáková dále 

konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů Programového výboru. Programový 

výbor je usnášení schopný.  

 
Předsedkyně následně navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Luďka Šímu a pana Martina 

Sedláka. Zapisovatelem pana Gustava Charouzka.  

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost členům i 
přítomným sdělit svůj názor. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení: 
Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a pana Martina Sedláka. 
Zapisovatelem pana Gustava Charouzka. 
 
Pro: 4   Proti: 0   Zdržel se: 2, usnesení č. 1 bylo přijato 
 

Pan Charouzek následně přítomné seznámil s konáním a hodnocením Výběrové komise a se 

všemi dokumenty, které souvisely s hodnocením. V neposlední řadě také se všemi projekty 

přijatými do 2. výzvy. 

• Etický kodex 

• Hodnotící listy 

• Jednací řád Výběrové komise a Programového výboru 

• Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova 

 

Přítomní dále podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů orgánů, osob 

podílejících se na hodnocení či výběru Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 

předložených na základě výzvy MAS Královská stezka o.p.s. 

 

Do 2. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. bylo přijato 34 Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1. 

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. 9 Žádostí o dotaci v rámci Fiche 1 – Podnikání 

a cestovní ruch, 21 Žádostí o dotaci v rámci Fiche 2 – Zemědělství, 3 Žádosti o dotaci v rámci 

Fiche 3 – Potravinářství, 1 Žádost o dotaci v rámci Fiche 4 – Zpřístupnění přírody. 1 žádost byla 

podána po termínu a nebyla zařazena do hodnocení. 

 

Představené projekty ve Fichi 1 – Podpora podnikání a cestovní ruch 

 

1. AGROKONTRAKT s.r.o. – AGCT – rozvoj a inovace 

Firma Agrokontrakt vyvíjí, připravuje a poskytne moderní produkty a služby, které  

mohou pomoci lidem i firmám lépe využívat dostupné zdroje, zvyšovat efektivitu  

činnosti, automatizovat procesy, snižovat náklady, zkvalitňovat rozhodování. Předmětem 

projektu je pořízení nového serveru, souvisejícího SW a tiskárny umožňující vývoj výrobků a 

produktů firmy a realizace e-shopu a vybavení osoby nově vzniklého pracovního místa. 

Počet dosažených bodů 85 

Minimální počet bodů 40 

 

2. Ideall s.r.o. – Ideall – textilní výroba 

Předmětem projektu je pořízení digitální tiskárny na potisk textilních výrobků, vyšívacího stroje 

a plotru na tisk střihů.  

Počet dosažených bodů 85 

Minimální počet bodů 40 

 

3. Karel Röhrich – Rozšíření strojního vybavení truhlářské dílny Jiříkov 

Předmětem projektu je nákup nového stroje do truhlářské dílny. Jedná se o stroj tloušťkovací 
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frézku, která se používá pro zakázkovou výrobu ze dřeva a slouží k tloušťkování spárovek a 

fošen.  

Počet dosažených bodů 52 

Minimální počet bodů 40 

 

4. Karel Růžička – Truhlářství Růžička – nákup strojního vybavení 

Předmětem projektu je nákup nových strojů do truhlářské dílny, a to formátovací pily včetně 

odsavače pilin a podavače materiálu. Předmětem truhlářské výroby je zpracování řeziva, 

laminátových desek základních rozměrů a velkoformátových desek. 

Počet dosažených bodů 60 

Minimální počet bodů 40 

 

5. Zdeněk Stehno -  Mobilní občerstvení 

Předmětem projektu je vybavení mobilního občerstvení, jedná se o nůžkový stan, profesionální 

gril, lednice, stoly, elektrocentrálu, 3 trnový hotdogovač, kotlík na polévku, plynový vařič, 

termobox, dřez, gastronádoby vč. vík, pánev, nože univerzální, nože na zeleninu, nůž na pečivo, 

forma a kleště na hamburgery, krájecí prkénka, dávkovače na omáčky, lis na česnek a držák 

ubrousků. Služby budou poskytovány primárně v regionu MAS Královská stezka, a to při 

dodržování veškerých hygienických požadavků a norem. 

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 40 

 

6. Libor Kreuzmann – Soubor vybavení do dílny 

Předmětem projektu je nákup strojů pro modernizací podnikání v oblasti opravy a údržby 

motorových vozidel. V rámci zlepšení podnikání a zvýšení nabídky služeb pro zákazníky koupě: 

pneuservisní sady - vyvažovačka s motorovým pohonem, stahovák pneumatik s automatickým 

provozem, pomocná ramena pro přezouvání pneumatik, plničky klimatizace, 4 sloupového 

hydraulického zvedáku s prodlouženou nájezdovou rampou - nůžkové zvedání nápravy. 

Počet dosažených bodů 57 

Minimální počet bodů 40 

 

7. Michal Štěpán – Vybavení pokrývačského a klempířského podniku 

Předmětem projektu je pořízení vybavení na podporu podnikání v oblasti klempířství a 

pokrývačství (mobilní vybavení): ruční tabulové nůžky, ruční ohýbačka plechu, stavební výtah. 

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 40 

 

8. Vlastimil Šmíd – Zájezdní hostinec Kámen – Inovace kuchyně 

Předmětem projektu je nákup technologií do kuchyně, které umožní zkapacitnění výroby 

pokrmů ze stávajících cca 70 na dvojnásobek. Zakoupením nových technologií zároveň dojde ke 

zlepšení pracovního prostředí, stálému zachování hygienických norem.  

Počet dosažených bodů 65 
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Minimální počet bodů 40 

 

9. Josef Pipek – Střecha Statek u Pipků 

Předmětem projektu je nové zastřešení části budovy, která je určená k podnikání. Návštěvníci 

budou mít možnost využívat prostor občerstvení, sociálního zařízení a také velký kvalitně krytý 

prostor stodoly pro aktivní trávení volného času. Novým laťováním a položením nové střešní 

krytiny bude zamezeno nebezpečí pádu střešních tašek a dalších součástí střechy, tak bude 

zajištěna větší bezpečnost návštěvníků. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 40 

 

Představené projekty ve Fichi 2 - Zemědělství 

 

1. Petr Nesládek – Modernizace zemědělského podnikání 

Předmětem projektu je nákup obraceče píce a diskového podmítače. Oba dva stroje jsou nesené 

– obraceč píce za traktor se záběrem 5,5 - 6,5 m, hydraulicky skládaný, diskový podmítač se 

záběrem 3 m, s trubkovým mačkacím válcem. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

2. Václav Polívka – Zajištění výroby krmiv a údržba pastvin rotačním žacím strojem 

Předmětem projektu zakoupení neseného rotačního diskového žacího stroje bez lamače, a to k 

zajištění výroby krmiv a údržbě pastvin. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

3. Jiří Votava – Motor pro rozvoj zemědělského podnikání 

Předmětem projektu je pořízení nového kolového traktoru, jakožto hlavního tažného prostředku 

farmy, který nahradí v současné době používaný traktor Zetor Crystal 12045 roku výroby 1979. 

Pořízení nového stroje lze považovat za inovační aktivitu spočívající ve využití nových 

technologických řešení (automatické řazení, elektrohydraulické řazení vpřed/vzad pod 

zatížením, elektrohydraulické ovládání uzávěrky zadní nápravy) a ve využití systému 

asistovaného řízení traktoru podle GPS, které umožní zefektivnění pracovních operací, zlepšení 

emisních parametrů stroje a v neposlední řadě zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu 

stroje. 

Počet dosažených bodů 58 

Minimální počet bodů 35 

 

4. Pavel Šťastný – Stroj na dobývání okrasných rostlin 

Předmětem projektu je stroj na dobývání okrasných rostlin. Dobývací stroj by měl být vybaven 

2–3 hydraulickými rýči s elektrohydraulickým ovládáním z kabiny pracovního stroje. Jedná se o 

speciální závěsný zahradnický stroj, který dokáže dělat přesné baly o průměru 20–40 cm. Stroj 

lze zapojit za traktor, bagr nebo smykový nakladač, podle váhy a výkonu stroje. 
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Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

5. Ing. Josef Hoskovec – Nákup moderní zemědělské techniky 

Předmětem projektu je nákup moderního otočného pluhu pro základní zpracování půdy s non-

stop jištěním do kamenitých půd z důvodu nevyhovujícího současného pluhu a nového 

postřikovače splňujícího požadavky kladené na aplikační prostředky současnou legislativou, 

zejména s ohledem na bezpečnou a cílenou aplikaci a přesné dávkování, z důvodu zastaralého a 

méně výkonného současného postřikovače. 

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 35 

 

6. Václav Vacek – Diskový podmítač 

Předmětem projektu je nákup nového diskového podmítače, jehož funkcí je podmítání pozemků 

a zapravení rostlinných zbytků po sklizni zemědělských plodin.   

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

7. Jiří Rychlý 

Předmětem projektu je nákup nového čtyřradličného neseného obracecího pluhu o záběru 150 

cm, který umožní prostřednictvím orby zlepši kvalitu půdy. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

8. Ing. David Bašta – Pořízení traktoru pro zemědělskou činnost 

Předmětem projektu je nákup nového kolového traktoru pro obhospodařování zemědělské 

půdy, kterým v současné době žadatel nedisponuje. 

 

Počet dosažených bodů 63 

Minimální počet bodů 35 

 

9. Květa Pipková – Nákup zemědělských strojů 

Předmětem projektu je nákup zemědělských strojů. Jedná se o dva stroje, první z nich je obraceč 

píce se záběrem 5 m a čtyřmi rotory, druhým je hydraulická lopata. Oba dva stroje jsou neseny 

traktorem. 

Počet dosažených bodů 47 

Minimální počet bodů 35 

 

10. Marie Fikarová – Přístřešek pro uskladnění produktů rostlinné výroby 

Předmětem projektu je přístřešek na uskladnění produktů rostlinné výroby. Jedná se o zděnou 

konstrukci, podlaha – betonová, přední strana – ocelové sloupy ukotvené do betonu, střecha - 

pultová, se sklonem na pozemek pronajímatele. V přední straně budou dvoje vrata. 
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Počet dosažených bodů 60 

Minimální počet bodů 35 

 

11. Petra Hoskovcová – Nové zemědělské stroje 

Předmětem projektu je nákup nového secího stroje, který bude schopný zasít široké spektrum 

semen, zvláště drobnosemenné plodiny, bude mít moderní výsevní ústrojí a diskové secí botky 

se zatlačovacím kolečkem pro úsporu času a přejezdů po poli, protože v současnosti používaný 

secí stroj již těmto požadavkům nevyhovuje.  

Dále nákup nového rozmetadla průmyslových hnojiv, pro cílené a přesné rozmetání hnojiv, které 

bude šetrné k aplikovanému materiálu a bude schopné regulovat dávku v závislosti na jízdě. 

Dosud používané rozmetadlo bylo domácí výroby a tyto požadavky nesplňovalo. 

Počet dosažených bodů 80 

Minimální počet bodů 35 

 

12. Ondřej Semrád – Semrád 

Předmětem projektu je pořízení nesených strojů. Jedná se o secí kombinaci na zpracování půdy a 

setí. Účelem je správné a kvalitní zapravení semen do půdy a tím zlepšení jejich schopnosti klíčit 

a zlepšit i výnosy při sklizni. Druhým strojem je mulčovač, který přispěje k zabránění šíření 

plevelů na okolní pozemky a k plnění vybraných požadavků cross compliance. 

Počet dosažených bodů 52 

Minimální počet bodů 35 

 

13. Mgr. Petr Sviták – Nákup nového diskového žacího stroje a dopravníku na zrno 

Předmětem projektu je pořízení nového žacího stroje do živočišné výroby a na pořízení nového 

mobilního pneumatického dopravníku určenému k transportu zrnin. 

Počet dosažených bodů 45 

Minimální počet bodů 35 

 

 

14. Jiří Šupita – Pořízení traktoru 

Předmětem projektu je pořízení traktoru pro potřeby zemědělství. Žadatel v současné době 

vlastní starý traktor, který je již z agrotechnologického hlediska nevyhovující. Parametry nového 

traktoru budou inovativní. 

Počet dosažených bodů 45 

Minimální počet bodů 35 

 

15. MVDr. Otakar Meloun – Nákup techniky pro rozvoj živočišné výroby 

Předmětem projektu je nákup obraceče píce – záběr min. 5 až 5,5 metrů, hydraulické skládání 

ramen, počet rotorů min. 4, přepravníku balíků – nosnost min. 7.000 kg, přední a zadní sklopné 

čelo, vzduchové brzdy, kolového traktoru s čelním nakladačem – s kabinou, výkon motoru min. 

95 koní, přední vývodový hřídel, 3. hydraulické okruhy, přední hydraulika, stacionárního 

mačkače zrnin. 
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Počet dosažených bodů 48 

Minimální počet bodů 35 

 

16. Olga Bártová – Nákup traktoru do školkařského provozu 

Předmětem tohoto projektu je nákup traktoru do školkařského provozu. Traktor je nezbytný ve 

fázi přípravy půdy, zakládání porostu, péči o porost a v neposlední řadě při sklizni sazenic. Právě 

zakládání porostu a sklizeň sazenic je nejdůležitější fází v manipulaci se sadebním materiálem. 

Během těchto operací je nejdůležitější minimalizovat působení abiotických faktorů na kořenový 

systém sazenic, který má obrovský vliv na jejich zdravotní stav a tím pádem na následnou 

ujímavost po výsadbě. 

Počet dosažených bodů 68 

Minimální počet bodů 35 

 

17. Ing. Lukáš Tvrdík – Modernizace ekofarmy Tvrdík Zdeslavice 

Předmětem projektu je pořízení technologie pro chov skotu – přepravník zvířat a pastevní 

přístřešky. 

Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 35 

 

18. Václav Sýkora – Investice do moderních zemědělských strojů 

Předmětem projektu je zakoupení nového traktoru s čelním nakladačem o výkonu 100 a 125 

koní a přívěsného sklápěcího vozu o nosnosti 5-8 tun. 

Počet dosažených bodů 73 

Minimální počet bodů 35 

 

19. Jan Fikar – Modernizace zemědělského podniku 

Předmětem projektu je pořízení taženého traktorového postřikovače. Traktorový postřikovač 

slouží ke správnému dávkování postřiků ošetřované plochy. 

 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 35 

 

20. Josef Veselský – Pořízení stroje a rekonstrukce střechy stáje 

Předmětem projektu je pořízení rozmetadla chlévské mrvy pro potřeby živočišné výroby. Dále 

by chtěl žadatel zrekonstruovat střechu stáje. 

Počet dosažených bodů 48 

Minimální počet bodů 35 

 

21. ZELENÉ ÚDOLÍ EKO s.r.o. – Modernizace vybavení ekofarmy ZELENÉ ÚDOLÍ EKO, 

s.r.o. 

Předmětem projektu je modernizace strojového vybavení a nákup technologie pro skot. 

Konkrétně nákup čelního nakladače na kolový traktor, lučních bran a mobilního pastevního 

přístřešku pro skot. 
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Počet dosažených bodů 55 

Minimální počet bodů 35 

 

Žadateli bylo výběrovou komisí změněno (navýšeno) bodové hodnocení u kritéria „Uplatnění 

inovací v projektu žadatele“. Žadatel popisuje v žádosti o dotaci veškeré současné stroje a stroje 

nově pořizované, přičemž si nezaškrtl ve výběru hodnocení v žádosti o dotaci pole ANO. Žadatel 

po podání žádosti o dotaci zaslal na MAS dokument potvrzující, že se jedná o administrativní 

chybu. Dokument byl představen Výběrové komisi, která na jeho základě rozhodla o navýšení 

počtu bodů. 

 

Představené projekty ve Fichi 3 - Potravinářství 

 

1. Jiří Votava – S produkty do světa 

Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku (auta) s minimální nosností 800 kg, 

chladící jednotkou s automatickou kontrolou chlazení pro zajištění transportu masných 

produktů žadatele (převážně jatečně opracované trupy jehněčího, skopového a jatečně 

opracované půlky vepřového). 

Počet dosažených bodů 45 

Minimální počet bodů 40 

 

2. Statek Lesolg, s.r.o. – Linka na balení brambor 

Předmětem projektu nákup technologie finálního zpracování brambor, popř. dalších produktů, 

například cibule a mrkve. Jedná se o balení a přípravu zemědělských produktů k přímému 

prodeji zákazníkovi. 

Počet dosažených bodů 50 

Minimální počet bodů 40 

 

3. Jiří Sláma – Rozšíření zpracovatelského provozu 

Předmětem projektu je rozšíření výrobních kapacit ve stávajících podnikatelských prostorách a 

uvedení nových výrobků na trh. Jedná se hlavně o výrobu ovocných šťáv a sirupů, jejich plnění, 

balení a distribuce koncovým zákazníkům.  

Projekt řeší nákup potřebného technologického vybavení pro plánované rozšíření výroby a 

nákup nákladního dopravního prostředku do 3,5 t stroje. 

Počet dosažených bodů 65 

Minimální počet bodů 40 

 

Představené projekty ve Fichi 4 – Zpřístupnění přírody 

 

1. Jan Votava – Jelení studánka, místo rozjímání a poznání 

Projekt si klade za cíl zpřístupnit pro návštěvníky historicky i přírodně zajímavou lokalitu v tzv. 

Kráteckých lesích u Horní Krupé. Hlavním místem je Jelení studánka, místo opředené silným 

příběhem. Toto místo se stalo místem pro modlitbu, rozjímání, ale také setkávání těch, kteří byli 

vytlačeni z běžného světa do ilegality. Dnešní doba svými různými tlaky také člověka nutí 
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vyhledávat místa spočinutí a načerpání vnitřních sil. Proto cílem projektu je toto místo 

zpřístupnit a nabídnout právě jako místo k odpočinku pro jednotlivce i třeba celé rodiny. 

Počet dosažených bodů 75 

Minimální počet bodů 50 

 

Výběrová komise doporučuje všechny podané projekty ke spolufinancování ze strany SZIF 

v rámci Fiche 1, 2, 3 i 4 ke schválení Programovému výboru. Ve Fichi 2 bohužel dostačuje 

alokace pouze na podporu 8 projektů s nejvyšším počtem bodů. 

 

Přehled hodnocených projektů s přidělenými body seřazený sestupně za každou Fichi zvlášť. V 

případě stejného počtu bodů je preferován projekt s nižší celkovou výší dotace v Kč. 

 
Seznam vybraných žádostí v rámci 2. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s.  

v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
Název MAS: MAS Královská stezka o.p.s 

Registrační číslo MAS: CLLD_15_01_235 
Číslo výzvy: 15/000/00000/563/000151/V002 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 

Fiche 
Název žadatele IČ Název projektu 

Místo 
realizace 
projektu 
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace v 
Kč 

1 1. Ideall s.r.o. 05065224 
Ideall - textilní 

výroba 
Havlíčkův 

Brod 
85 427 500 

1 2. 
AGROKONTRAKT 

s.r.o. 
49812572 

AGCT - rozvoj a 
inovace 

Havlíčkův 
Brod - 

Šmolovy 
85 441 000 

1 3. Vlastimil Šmíd 72462914 
Zájezdní hostinec 
Kámen – Inovace 

Kuchyně 
Kámen 65 224 520 

1 4. Karel Růžička 69851182 

Truhlářství 
Růžička - nákup 

strojního 
vybavení 

Bačkov 60 213 750 

1 5. Libor Kreuzmann 76633560 
Soubor 

vybavení do 
dílny 

 

Skuhrov 57 182 645  

1 6. Zdeněk Stehno 06742483 
Mobilní 

občerstvení 
Kámen - 
Jiříkov 

55 50 260  

1 7. Michal Štěpán 66267145 

Vybavení 
pokrývačského a 

klempířského 
podniku 

Horní Krupá 55 109 171 

1 8. Karel Röhrich 75552850 

Rozšíření 
strojního 
vybavení 

truhlářské dílny 
Jiříkov 

Kámen - 
Jiříkov 

52 100 800  

1 9. Josef Pipek 45904472 
Střecha Statek u 

Pipků 
Nová Ves u 

Leštiny 
50 445 500 

Alokace 
na výzvu 

8 179 126 Kč Celkem čerpáno 1 861 441 Kč 

2 1. Petra Hoskovcová 06798331 
Nové zemědělské 

stroje 
Kynice 80 658 700 
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2 2. Václav Sýkora 04013158 

Investice do 
moderních 

zemědělských 
strojů 

Čachotín 73 
1 140 
000 

2 3. Olga Bártová 05052963 
Nákup traktoru 
do školkařského 

provozu. 
Bačkov 68 

1 400 
000 

2 4. Ing. David Bašta 74741781 
Pořízení traktoru 
pro zemědělskou 

činnost 

Světlá nad 
Sázavou – 

Dolní 
Bohušice 

63 
1 161 
600 

2 5. Marie Fikarová 04010965 

 
Přístřešek pro 

uskladnění 
produktů 

rostlinné výroby 

Radostín 60 552 344 

2 6. Jiří Votava 72020245 
Motor pro rozvoj 

zemědělského 
podnikání 

Horní Krupá 
– Zálesí 

58 
1 140 
000 

2 7. 
ZELENÉ ÚDOLÍ 

EKO s.r.o. 
25272811 

Modernizace 
vybavení 
ekofarmy 

ZELENÉ ÚDOLÍ 
EKO, s.r.o. 

Číhošť - 
Zdeslavice 

55 192 500 

2 8. Ing. Lukáš Tvrdík 04987845 
Modernizace 

ekofarmy Tvrdík 
Zdeslavice 

Číhošť - 
Zdeslavice 

55 278 600 

Alokace 
na výzvu 

6 778 781 Kč Celkem čerpáno 12 892 460 Kč 

3 1. Jiří Sláma 72000112 
Rozšíření 

zpracovatelského 
provozu 

Okrouhlice - 
Chlístov 

65 
1 407 
250 

3 2. 
Statek Lesolg, 

s.r.o. 
26006391 

Linka na balení 
brambor 

Rozsochatec 50 
2 200 
000 

3 3. Jiří Votava 71195980 
S produkty do 

světa 
Horní Krupá 

– Zálesí 
45 350 000  

Alokace 
na výzvu 

5 296 000 Kč Celkem čerpáno 3 957 250 Kč 

4 1. Jan Votava 45900418 
Jelení studánka, 

místo rozjímání a 
poznání 

Horní Krupá  75 397 001 

Alokace 
na výzvu 

5 457 470 Kč Celkem čerpáno 397 001 Kč 

Celkem 34 žádostí 

Seznam nevybraných žádostí v rámci 2. Výzvy MAS Královská stezka o.p.s. 
v operaci 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 

Název MAS: MAS Královská stezka o.p.s 
Registrační číslo MAS: CLLD_15_01_235 
Číslo výzvy: 15/000/00000/563/000151/V002 

Číslo 
Fiche 

Pořadí 
v rámci 

Fiche 
Název žadatele IČ Název projektu 

Místo 
realizace 
projektu 
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Dotace v 
Kč 

2 1. 
Ing. Josef 
Hoskovec 

03817016 
Nákup moderní 

zemědělské 
techniky 

Kynice 55 643 300 
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2 2. Ondřej Semrád 03400344 Semrád 
Leština u 
Světlé - 

Štěpánov 
52 436 309 

2 3. Václav Polívka 15032400 

Zajištění výroby 
krmiv a údržba 

pastvin rotačním 
žacím strojem 

Rozsochatec 
- Jahodov 

50 120 000 

2 4. Jiří Rychlý 68209720 
Nesený obracecí 

pluh - 
čtyřradličný 

Čachotín 50 192 000 

2 5. Petr Nesládek 01331604 
Modernizace 

zemědělského 
podnikání 

Havlíčkův 
Brod - 

Zbožice 
50 228 000 

2 6. Pavel Šťastný 62068547 
Stroj na dobývání 
okrasných rostlin 

Hněvkovice – 
Nová Ves u 

Dolních 
Kralovic 

50 
237 000 

 

2 7. Václav Vacek 11001569 Diskový podmítač Vilémovice 50 570 000 

2 8. Jan Fikar 71236767 
Modernizace 

zemědělského 
podniku 

Radostín 50 600 000 

2 9. 
MVDr. Otakar 

Meloun 
72057386 

Nákup techniky 
pro rozvoj 

živočišné výroby 

Rozsochatec 
- Jahodov 

48 
1 194 
000 

2 10. Josef Veselský 46443975 
Pořízení stroje a 

rekonstrukce 
střechy stáje 

Krásná Hora 
-Bratroňov, 
Kojkovičky 

48 
1 198 
800 

2 11. Květa Pipková 03811263 
Nákup 

zemědělských 
strojů 

Horní Krupá 
- Lysá 

47 153 307 

2 12. Mgr. Petr Sviták 03142485 

Nákup nového 
diskového žacího 

stroje a 
dopravníku na 

zrno 

Žebrákov  45 196 000 

2 13. Jiří Šupita 48194701 Pořízení traktoru 
Leština u 
Světlé - 
Vrbice  

45 600 000 

 

Programový výbor doporučuje všechny podané projekty ke spolufinancování ze strany SZIF.  

 
Návrh usnesení: 
Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise a počty bodů u projektů a pořadí 
projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  
 
Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 
 

Projekty za Fichi 1 – Podpora podnikání a cestovní ruch nárokují na čerpání rozpočtu MAS 

celkem 1 861 441 Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 1 bylo v 2. výzvě alokováno 8 179 126 

Kč. 

Projekty za Fichi 2 – Zemědělství nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 12 892 460 Kč 

z dotačních prostředků. Na Fichi 2 bylo v 2. výzvě alokováno 6 778 781 Kč. Podpořené 

projekty budou ve výši 6 523 744 Kč. Zbylé finanční prostředky se převedou dle potřeb 

MAS. 



 

  
Královská stezka o.p.s., Žižkovo nám. 66, Habry 58281, email: kralovska-stezka@centrum.cz 

 

12 

 

 

Projekty za Fichi 3 – Potravinářství nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 3 957 250 Kč 

z dotačních prostředků. Na Fichi 3 bylo v 2. výzvě alokováno 5 296 000 Kč.  

Projekty za Fichi 4 – Zpřístupnění přírody nárokují na čerpání rozpočtu MAS celkem 397 001 

Kč z dotačních prostředků. Na Fichi 4 bylo v 2. výzvě alokováno 5 457 470 Kč.  

 

 
Zasedání Programového výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin.  

 
Usnesení ze zasedání Programového výboru: 

1. Programový výbor odsouhlasuje ověřovateli zápisu pana Luďka Šímu a pana Martina 
Sedláka. Zapisovatelem pana Gustava Charouzka. 

2. Programový výbor odsouhlasuje hodnocení Výběrové komise a počty bodů u projektů a 
pořadí projektů, jak je uvedeno v tabulce výše.  

 
Zapisovatel: Mgr. Gustav Charouzek 

 
                                      Ověřovatel: Luděk Šíma 

 

                                  Ověřovatel: Martin Sedlák 

 

Podpis předsedkyně PV – Jaroslava Dvořáková 


