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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 9.výzvě 19. kola žádostí o dotaci z PRV 

 Jednání o přijatelnosti projektů 

 Další aktivity MAS 

 Usnesení 

                                              - 15430    Závěr 

 

Přítomni:   Spilka, Kulanda, Jurisová, Burda, Ing. Kakeš, Šplíchal, Kužel,  

                                   Fořtová 

                                     

 

Zapisovatel:  Zdenka Fořtová  

 

Ověřovatel:  Ing. Milan Kakeš  

 

 

 

 

 



 

Zápisy či usnesení: 

      Zahájení a jednání 

 

1. Ředitel MAS p. Kužel přivítal přítomné a seznámil přítomné s náplní jejich 

dnešního jednání. 

2. Ředitel MAS podal PV informace o přípravě nové strategie pro plánovací období 

2014 -2020. Dále PV obeznámil s připravovaným projektem spolupráce Varhany 

znějící. 

3. Sekretariátem byly představeny jednotlivé projekty podané u MAS v 9. výzvě 19. 

kola žádostí o dotaci z PRV – příjem žádostí byl ukončen dne 29. ledna 2013 ve 

17:00 hod. byly předloženy projekty: 

 

Podání 
žádosti Žadatel Název 

projektu 
Číslo a název 

fiche 
Požadovan

á dotace Místo realizace 

24.4.2013 
8:30 hod 

Obec 
Obory 

Oprava části 
místní 
komunikace 

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

340000 Obory p.č. 1349/1 

24.4.2013 
9:00 hod 

Seniorpark
, o.s. 

Obnova a 
estetické 
začlenění 
nádrží do 
veřejného 
prostranství, 
oprava plotu 

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

319920 
Pečičky p.č. 
48/1,531,401/3,401/8,401/9,401/1
1 

24.4.2013 
14:15 hod 

Obec 
Dublovice 

Sportovní a 
dětské hřiště 
Dublovice 

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

184050 Dublovice 224/2 

29.4.2013 
7:30 hod 

ZS 
Nalžovice, 
a.s. 

Nákup malé 
mechanizacc
e s ručním 
ovládáním 

fiche č. 2 – Zvýšení 
konkurenceschopnost
i zemědělských 
podniků 

205000 Nalžovice 714/1 

29.4.2013 
8:00 hod 

Město 
Krásná 
Hora nad 
Vltavou 

Oprava 
místní 
komunikace 

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

443137 Krásná Hora nad Vltavou 1123/8, 
1125/2 

29.4.2013 
9:20 hod 

Obec 
Smolotely 

Oprava 
místních 
komunikací 

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

576000 Smolotely 1122/1, 1119, 758/5, 
1115/1, 1184, 1191/1, 1191/2 



29.4.2013 
9:40 hod 

Obec 
Radíč 

Oprava 
místní 
komunikace 
Homole – 
Táborec 

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

280000 Radíč 1891, 1895/2 

29.4.2013 
10:00 hod  

Obec 
Milešov 

Revitalizace 
návsi v obci 
Milešov - třetí 
etapa 

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

488696 Milešov 1463/3, 570/1 a 571/6 

29.4.2013 
10:30 hod  

Obec 
Petrovice 

Oprava 
místní 
komunikace 
"Skoupý" na 
p.č. 690/1 a 
691/1 v k.ú. 
Skoupý 

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

295888 Skoupý 690/1 a 691/1  

29.4.2013 
11:00 hod 
AGRONA, 
s.r.o. 
Nechvalice 

 

Úprava haly 
na 
prosoušení 
obilí 

fiche č. 2 – Zvýšení 
konkurenceschopnost
i zemědělských 
podniků 

250000 Nechvalice p.č. 62 

29.4.2013 
11:15 hod 
Obec 
Pečice 

 

Rekontrukce 
komunikace 
po stavbě 
kanalizace a 
výměny 
vodovodních 
řadů 

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

309473 Pečice 244/63 

29.4.2013 
11:40 hod  

Obec 
Kamýk nad 
Vltavou 

Oprava 
místní 
komunikace 
směr Hojšín 

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

386299 Kamýk nad Vltavou parc.č. 
1419/1, 1155/2, 1155/13, 1395/1 

29.4.2013 
13:00 hod  

Ludmila 
Balková 

Rekonstrukce 
krmné 
technologie – 
výkrm 
drůbeže 

fiche č. 2 – Zvýšení 
konkurenceschopnost
i zemědělských 
podniků 

83000 Velká nad Vltavou 426/1, st. 154 

29.4.2013 
13:40 hod 
Obec 
Nedrahovic
e 

 Obnova návsi 
v obci Úklid 

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

227736 Bor u Sedlčan 410/1, 410/2, 555/1 

29.4.2013 
14:30 hod 
Obec 
Osečany 

 

Obnova 
parku na 
návsi v 
Osečanech 
včetně jeho 
osvětlení 

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

459200 Osečany 1460/1, 1460/2 

29.4.2013 
15:30 hod 
Obec Dolní 
Hbity 

 

Rekonstrukce 
veřejného 
prostranství 
tvořeného 
místnbí 
komunikací 
před ZŠ Dolní 
Hbity 

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

253802 Dolní Hbity p.č. 610, 611/1 

 



 
Celkem požadováno na projekty ve výzvě č. 9 – 5 102 201,- Kč 

 
Programový výbor byl seznámen s výsledky administrativní kontroly. 
 

 
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. 

 
 Usnesení:  

PV bere na vědomí  
 seznam předložených projektů v 8. výzvě 18. 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 27. 
05. 2013  

 
PV bere na vědomí  

 připravovaný projekt spolupráce 
 postupy při přípravě nové strategie 

 

 

 

Zapsal: Zdenka Fořtová     

………………………… (podpis) 

 

Ověřil:  Ing. Milan Kakeš      

………………………… (podpis) 

 

Předseda Programového výboru: Pavel Spilka    

………………………… (podpis) 

 


