
ZZááppiiss  zz  jjeeddnnáánníí  ččlleennůů  

PPrrooggrraammoovvééhhoo  vvýýbboorruu  

MMAASS  SSeeddllččaannsskkoo,,  oo..pp..ss..  

zzee  ddnnee  1133..  0066..  22001122  
 

Místo konání:   Krásná Hora nad Vltavou – kancelář MAS 

 

Program:   13:00 – 13:15  Prezentace účastníků (účast nejlépe hlásit předem) 

 13:15 –            Zahájení 

 Seznámení s činností PV na dnešním jednání 

 Představení projektů podaných u MAS 

v 5.výzvě 12. kola žádostí o dotaci z PRV 

 Jednání o přijatelnosti projektů 

 Další aktivity MAS 

 Usnesení 

                                              - 14:00    Závěr 

 

Přítomni:   Ing. Michálek, Spilka, Kulanda, Kakeš, Šplíchal, Kužel, Fořtová 

                                     

 

Zapisovatel:  Zdenka Fořtová  

 

Ověřovatel:  Jiří Kužel  

 

 

 

 

 

 



Zápisy či usnesení: 

      Zahájení a jednání 

Jednání řídil ředitel MAS p. Kužel přivítal přítomné.  

1. Ředitel seznámil přítomné s náplní jejich dnešního jednání 

2. Sekretariátem byly představeny jednotlivé projekty podané u MAS v 7. výzvě 

16. kola žádostí o dotaci z PRV – příjem žádostí byl ukončen dne 25. května 

2012 ve 12:00 hod. byly předloženy projekty: 

Podání žádosti Žadatel Název projektu 
Číslo a název 
fiche 

Požadovaná 
dotace 

Místo 
realizace 

21.5.2012 8:50 Obec Nedrahovice Obnova návse v Kamenici 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 128 720 

Kamenice - 
náves 

23.5.2012 9:50 Obec Svatý Jan 
Oprava mísních komunikací v 
osadě Hojšín 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 256 383 

Hojšín (p. č. 
327/1, 
335/1) 

23.5.2012 
14:15 Obec Dublovice 

Oprava místní komunikace v 
Dublovicích 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 137 917 

Dublovice 
(část p.č. 
1559) 

24.5.2012 8:50 TJ Sokol Jesenice 
Kvalitní trávník pro mladé 
sportovce 

fiche č. 10 Volný 
čas a sport 19 440 

Jesenice 
hřiště 

24.5.2012 9:05 Obec Jesenice Komunální technika 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 320 000 Jesenice 11 

24.5.2012 9:20 Obec Radíč 
Oprava místní komunikace 
Homole - Táborec 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 200 000 

Radíč ( p.č. 
1891) 

24.5.2012 9:30 
Obec Prosenická 
Lhota 

Návrh na zlepšení okolí 
rybníku Jelito v Prosenické 
Lhotě 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 157 500 

Prosenická 
Lhota (p.č. 
258/1 a 
258/5) 

24.5.2012 9:45 
Římskokatolická 
církev Petrovice 

Oprava krovu a střechy nad 
lodí kostela sv. Mikuláše v 
Nechvalicích 

fiche č. 4 - Kulturní 
dědictví 
Sedlčanska 234 179 

Nechvalice 
(p.č. 11) 



24.5.2012 
10:15 

Římskokatolická 
církev Krásná 
Hora nad Vltavou 

Úpravy exteriéru kostela sv. 
Mikuláše v Krásné Hoře nad 
Vltavou 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 364 512 

Krásná Hora 
nad Vltavou 
(p.č. 1) 

24.5.2012 
11:15 

Občanské 
sdružení obce 
Klučenice 

Obnova hospodářského dvora 
Klučenice 

fiche č. 4 - Kulturní 
dědictví 
Sedlčanska 216000 

Klučenice 
69 

24.5.2012 
11:45 

Obec Kosova 
Hora 

Pořízení techniky pro údržbu 
zelených ploch v obci Kosova 
Hora 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 80 000 

Kosova 
Hora 45 

25.5.2012 9:00 Obec Jablonná Veřejná zeleň v Jablonné 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 88000 

Jablonná ( 
p.č. 879/1, 
765) 

25.5.2012 9:20 Obec Obory 
Oprava povrchu místní části 
komunikace 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 261000 

Obory (p. č. 
1349/10) 

25.5.2012 9:35 SK Obory o.s. 
Údržba sportovnmího areálu v 
Oborách 

fiche č. 10 Volný 
čas a sport 66000 

Obory - 
hřiště 

25.5.2012 9:45 Obec Milešov 
Revitalizace návsi v obci 
Milešov - II. Etapa 

fiche č. 6 - Oprava 
místních a 
doprovodných 
komunikací, 
životní prostředí v 
obcích 333072 

Milešov  - 
náves 

 

 
 

Celkem požadováno na projekty ve výzvě č. 7 – 2 862 723,- Kč 
 

Programový výbor byl seznámen s výsledky administrativní kontroly, na jejímž základě 
byl vyřazen projekt ve fichi č. 10  - Kvalitní trávní pro mladé sportovce žadatele TJ Sokol 
Jesenice vyřazen z důvodu neslučitelnosti s podmínkami minimální výše dotace. A dále 
s vyřazením projektů z výzvy č.6 při kontrole na RO SZIF : 
Obec Milešov – Revitalizace návsi v obci Milešov – II. Etapa 
Obec Nedrahovice – Obnova návse v Kamenici 

Římskokatolická církev Krásná Hora nad Vltavou - Parkové úpravy a chodníky kolem 
kostela sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou 

 
 

3. Proběhlo jednání o přijatelnosti projektu mezi členy programového  
      výboru, kde bylo u každého projektu hlasováno a o každém projektu        
       byl vypracován protokol o přijatelnosti s uvedením výsledků  
       hlasování.  



4. PV rozhodl, že pokud Výběrová komise zjistí, že žádný hodnocený projekt 
nedosáhl alespoň 50 %  max. počtu bodů pro danou fichi (podle zásad PRV), 
čímž by došlo k nečerpání alokace pro danou fichi, nebo k nevyčerpání  
alokace fiche, a nebo do nějaké fiche nebyla podána žádost, bude tyto 
finanční prostředky rozděleny dle počtu bodů přidělených výběrovou komisí, 
tak jak půjdou za sebou v pořadí od nejvyššího k nejnižšímu, tak aby došlo 
k vyčerpání všech zbylých alokovaných prostředků pro rok 2012. 

5. PV výbor byl seznámen s dalšími aktivitami s připravovaným projektem 
spolupráce, přípravami aktivit pro období 2014+ a rozšiřováním území 
působnosti MAS. 

 
 Usnesení:  

PV bere na vědomí náplň jejich dnešního jednání, PV bere na vědomí seznam předložených 
projektů v 7. výzvě 16. kola žádostí o dotaci z PRV, PV souhlasí s přijatelností projektů a 
doporučuje všechny předložené projekty k dalšímu projednání a předání Výběrové komisi 
k obodování jednotlivých projektů.   PV pověřuje sekretariát MAS k předání projektů VK 
na jejím jednání 13. 06. 2012. PV bere na vědomí další aktivity MAS. 
 

 

Zapsal: Zdenka Fořtová     

………………………… (podpis) 

 

Ověřil:  Jiří Kužel      

………………………… (podpis) 

 

Předseda Programového výboru: Pavel Spilka    

………………………… (podpis) 

 


