
 

 

 

 

OBČASNÍK  

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODHŮŘÍ 

ŽELEZNÝCH HOR   o. p. s. 

PROSINEC 2010 

Vážení čtenáři, 

 

blíţí se konec roku 2010 a rád bych Vás 

ještě seznámil s výsledky našich aktivit v 

druhé polovině tohoto období. Dále si Vám 

dovoluji popřál klidné proţití vánočních 

svátků a vše nejlepší v novém roce.   

Jiří Zápotočný, manager MAS 

 

Podané projekty v rámci  opatření IV. 1. 

2. Realizace místní rozvojové strategie  

 

Byla vyhlášena 3. výzva  v roce 2010 v rámci 

11. kola příjmu ţádostí. Na základě SPL – 

MAS Podhůří Ţelezných hor byly  vyhlášeny 

tyto fiche: Fiche 1 - Opatření 1.1 Obnova a 

rozvoj vesnic, Fiche 3 - Opatření 1.3 

Kulturní dědictví venkova, Fiche 6 - 

Opatření 3.1 Podpora mikropodniků, Fiche 8  

- Opatření 3.3 Investice do zemědělských 

podniků, Fiche 9  - Opatření 3.4 

Diverzifikace činností pro podnikatele 

v zemědělství, Fiche 10 - Opatření 3.5 

Investice do zemědělských a potravinářských 

produktů.  

V rámci fiche 6 byly podány projekty 

ţadatelů: ŠKARYD DŘEVOKOV s.r.o., Na 

Valech 1721, Chotěboř - Stavební úprava 

objektů na pozemku  

č. 2337/3 st. v Chotěboři, výše dotace 

1 195 910,- Kč, LASERWOOD s.r.o., Nová 

Ves u Chotěboře - Rekonstrukce střechy na 

výrobním objektu č.p. 196 

LASERWOOD s.r.o., Nová Ves u 

Chotěboře, výše dotace 357 000,- Kč, ve 

fichi 1 byly podány projekty těchto ţadatelů: 

Městys Libice nad Doubravou - Komplexní 

úprava návsi v Libické Lhotce, výše dotace 

1 791 241,- Kč, Město Chotěboř - 

Novostavba chodníku mezi ulicemi Březová-

Osevní a Březová-Severní, výše dotace 

435 104,- Kč, Obec Maleč - Oprava 

veřejného prostranství před zdrav. 

střediskem, výše dotace 1 147 281,- Kč, ve 

fichi 3 byly podány projekty těchto ţadatelů: 

Občanské sdr. Pukeko, Pelhřimov - Soupis 

kulturních památek, výše dotace 180 000,- 

Kč, Občanské sdruţení Benediktus, Chotěboř 

- Záchrana objektu bývalých lázní na 

Modletíně – II. fáze, výše dotace 411 427,- 

Kč.  

Byla provedena kontrola přijatelnosti a 

kontrola úplnosti projektů a následně byly 

vyřazeny projekty obce Maleč a o. s. 

Benediktus. Důvodem bylo nenaplnění 

těchto podmínek. Dále byla svolána 

výběrová komise, která projekty obodovala a 

doporučila k předloţení na RO SZIF. 

Následně je doporučil k předloţení i 

programový výbor MAS. Podané ţádosti  
 



byly zaregistrovány na RO SZIF v Brně. 

Z důvodu nedostatku finanční alokace pro tuto 
výzvu byly projekty Města Chotěboř, Městyse 
Libice nad Doubravou a fi. Laserwood s.r.o. Nová 
Ves u Chotěboře uvedeny jako náhradní. 
Důvodem byl nižší počet získaných bodů.  
 

Realizované projekty 

 

Žadatel: Laserwood s.r.o., Nová Ves u 

Chotěboře 

Název projektu: Zvýšení zpracovatelské 

kapacity ovoce 

Celková výše dotace: 738 000,- Kč 

 
 

Žadatel: ZD Maleč, Maleč 

Název projektu: Krmné automaty 

Celková výše dotace: 441 498,- Kč 

 

Žadatel: ZD Maleč, Maleč 

Název projektu: Modernizace pily Hranice 

– impregnace řeziva 

Celková výše dotace: 130 330,- Kč 

 
 

Žadatel: Obec Maleč 

Název projektu: Nákup mostní konstrukce 

AM-50 a její trvalá instalace 

Celková výše dotace: 343 613,- Kč 

 
 

Žadatel: Obec Jeřišno 

Název projektu: Rekonstrukce střechy – 

kulturní dům 

Celková výše dotace: 826 015,- Kč 
 

 

 



 
Kulturní dům v Jeřišně 

 
Žadatel: ZD Maleč, Maleč 

Název projektu: Přečerpávání kejdy 

Celková výše dotace: 245 440,- Kč 

 
 
 

 

Žadatel: Obec Maleč 

 

Název projektu: Oprava střechy a 

příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici 

 

Celková výše dotace: 897 804,- K 
 
 
 

 
Hasičská zbrojnice v Malči 

 

 

 

 

 

Žadatel: Obec Nová Ves u Chotěboře 

 

Název projektu: Zkulturnění sběrných a třídících 

míst separovaného komunálního odpadu 

 

Celková výše dotace: 549 360,- Kč 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Žadatel: Obec Maleč 

 

Název projektu: Oprava místní komunikace 

do osady Blatnice 2. etapa 

 

Celková výše dotace: 1 125 958,- Kč 

 

 
 
 

Projekt spolupráce 

 

Projekt spolupráce mezi MAS Královská 

stezka, MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka a naší MAS nebyl podpořen. I 

přes veřejnou obhajobu našeho projektu 

v Praze na MZe jsme získali 21 bodů. 

Kritérium pro schválení projektů bylo 23 

bodů. Nadále se budeme snaţit o spolupráci 

s vhodnými partnery a to i v rámci 

přeshraniční spolupráce s Rakouskem. Jde o 

měkké projekty z oblasti kultury apod.. 

 

Vstup do Národní sítě MAS 

 

Minulý měsíc jsme vstoupili do NS MAS. 

Naše MAS byla jedna z mála, která ještě 

v národní síti nebyla a v jejím rámci 

nespolupracovala. Výhodou členství je 

poskytování informací o novinkách v rámci 

MAS, zkrátka je důleţité „být při tom“. 

Národní síť dále podporuje činnost MAS a 

spolupráci mezi MAS.  

 

 

 
 

Změna zákona o o. p. s. 

 

S platností od 1. 1. 2011 vstoupí v platnost 

novela zákona o obecně prospěšných 

společnostech. Novinkou oproti původnímu 

zákonu je změna statutárního zástupce o. p. 

s., bude jím ředitel o. p. s. (dříve předseda 

správní rady). Na základě této a dalších změn 

bude v příštím roce aktualizována zakládací 

listina a statut společnosti.  
 

Návštěva zástupců MAS Nitranského 

kraje 

 

Začátkem tohoto měsíce proběhla prezentace 

naší MAS před zástupci MAS a dalších 

subjektů z Nitranského kraje v rámci výměny 

zkušeností. Setkání proběhlo ve velmi 

příjemné atmosféře a slovenské kolegy jsme 

informovali o realizaci našeho SPL. 

Navštívili jsme i zrealizovaný projekt fi. 

Laserwood v Nové Vsi u Chotěboře. 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

 

Místní akční skupina 

Podhůří Ţelezných hor o. p. s. 

Maleč 48, PSČ 582 76 

Kancelář: Maleč 49, PSČ 582 76 

Tel. (+420) 732 557 647 

e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 

www.podhurizeleznychhor.cz 
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