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Zápis z Veřejného slyšení žadatelů 
 v rámci 5. výzvy MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 
 
Datum:  čtvrtek 1.3.2012 od 15.30 
Místo jednání: KD Poříčí u Litomyšle 
 
 
 
Program jednání: 

 
• Zahájení 
• Veřejné slyšení žadatelů – představení projektů žadateli 
• Závěr 
 
 
 
Přítomni: 
 
Ing. Jan Šilar 
Ing. Jan Andrle 
Jiří Storoženko 
Pavel Jílek 
František Mokrejš 
Ing. Martina Červinková 
Ing. Jiří Kysilka 
Petr Kupka 
 
Hosté: 
 
Mgr. Milan Zanina 
Ivona Opletalová 
 
Zástupci žadatelů: 
Viz prezenční listina 
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1) Zahájení jednání 
 
Ivona Opletalová přivítala všechny přítomné žadatele, seznámila je s postupem při prezentaci 
projektů v rámci veřejného slyšení. 
 
 

2) Veřejné slyšení žadatelů 
 
Žadatelé prezentovali svoje projekty v uvedeném pořadí a členové Výběrové komise využili 
svoji možnost pokládat doplňující dotazy: 
 
    Veřejné slyšení žadatelů v rámci 5. výzvy k příjmu žádostí o dotaci z PRV 

    

Pořadí Fiche Žadatel Projekt  Čas 
prezentace 

1 2 Sbor dobrovolných hasičů Osík Vybavení pro sportovní činnost SDH Osík 15:30 

2 2 SDH Horní Sloupnice Multifunkční protihluková stěna v kulturním areálu Na mlejnice 15:40 

3 2 Římskokatolická farnost Proseč u 
Skutče 

Modernizace technického  a materiálního zázemí na faře v 
Proseči 15:50 

4 2 Obec Perálec Obnova umývárny MŠ Perálec 16:00 

5 2 Obec Benátky Rozšíření prostor pro potřeby MŠ Benátky 16:10 

6 2 Tělovýchovná Jednota Horní Újezd Podpora rozvoje sportovní činnosti mládeže a nákup vybavení 
pro sportovní aktivity TJ Horní Újezd 16:20 

7 2 Sbor dobrovolných hasičů Dolní 
Sloupnice Vybudování zázemí pro mladé hasiče 16:30 

8 2 Obec Jarošov Zlepšení zázemí Mateřské školy Jarošov 16:40 

9 2 Sbor dobrovolných hasičů Česká 
Rybná 

Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a 
sportovní akce 16:50 

10 2 Toulec o.s. Vytvoření zázemí a nákup materiálního vybavení tábora pro děti 
se speciálnimi potřebami 17:00 

11 2 Sbor dobrovolných hasičů Desná Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle 17:10 

13 3 Obec Sebranice Stavební úpravy místní komunikace Sebranice - II. etapa  17:20 

14 3 Obec Budislav Obnova veřejného prostranství a vybavení v obci Budislav 17:30 

15 3 Obec Makov Výstavba neplaceného parkoviště v obci Makov 17:40 

16 3 Římskokatolická farnost Trstěnice Přístupová rampa ke kostelu sv. Heleny v Trstěnicích 17:50 

17 4 Obec Benátky Naučná stezka "Letem světem kolem řeky Loučné" 18:00 
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18 4 ZO ČSOP 44/03 Naučná stezka ekocentra Pasíčka - Stromy, které rostou okolo nás 18:10 

20 2 Sbor dobrovolných hasičů Budislav Modernizace hasičské zbrojnice v obci Budislav 18:30 

 
 
1. Sbor dobrovolných hasičů Osík 
Vybavení pro sportovní činnost SDH Osík 
 
Dotazy: 
Ing. Martina Červinková 
1. „Jaké je zapojení žen do činnosti spolku?“ 
- doplň, nebyl jsem 
 
 
 
2. SDH Horní Sloupnice 
Multifunkční protihluková stěna v kulturním areálu Na mlejnice 
 
Dotazy: 
 
Pavel Jílek 
Jiří Kysilka 

- doplnit, prosím, nebyl jsem 
 
 
 
3. - Římskokatolická farnost Prosec u Skutče 
Modernizace technického a materiálního zázemí na faře v Proseči 
 
Dotazy: ŽÁDNÉ 
 
 
 
4. Obec Perálec 
Obnova umývárny MŠ Perálec 
 
Dotazy: 
 
Jiří Storoženko 
1. „Realizace projektu je zaměřena nejen na zlepšení kvality, ale i na udržení kapacity?“ 
„Ano, realizace také pomůže udržet kapacitu.“ 
 
Ing. Martina Červinková 
2. „ Jsou v současné době ve školce realizovány také jiné aktivity?“ 
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„Ano, do činnosti mateřské školy jsou zapojováni i rodiče, např. je realizováno cvičení 
matek.“ 
 
 
 
5. Obec Benátky 
Rozšíření prostor pro potřeby MŠ Benátky 
 
Dotazy: 
 
Jiří Storoženko 
1. „Bude se rozšíření prostor týkat také kuchyňky? Je poměrně malá...“ 
„Ano, je malá, ale dostačuje a vyhovuje všem předpisům.“ 
 
6. Tělovýchovná Jednota Horní Újezd 
Podpora rozvoje sportovní činnosti mládeže a nákup vybavení pro sportovní aktivity TJ 
Horní Újezd 
 
Dotazy: 
 
Jiří Kysilka 
1. „ Snažíte se aktivně také oslovit děvčata?“ 
„ Ano, aktivity jsou určeny pro kohokoliv, kdo má o ně zájem.“ 
2. „ Jsou plánované přístřešky mobilní?“ 
„Ano, mohou být využity také pro plánované multifunkční hřiště.“ 
 
 
 
7. Sbor dobrovolných hasičů Dolní Sloupnice 
Vybudování zázemí pro mladé hasiče 
 
Dotazy: 
 
Jiří Kysilka 
1. „Ve Sloupnici existují dva hasičské sbory, v Horní a Dolní Sloupnici, proč tomu tak je?“ 
„Ve Sloupnici vznikl původně jeden sbor, který byl následně rozdělen na dva z důvodů 
existence samostatných obcí Horní Sloupnice a Dolní Sloupnice. V sedmdesátých letech 
dvacátého století byly obce spojeny v jednu, ale dále existují dva samostatné hasičské 
sbory.“ 
2. „Jakou činnost plánujete pro děti na zimu?“ 
„Snažíme se aktivitami pro děti vyplnit také zimní období, budeme pořádat zimní hry 
s hasičskou tématikou zaměřené na týmovou spolupráci.“ 
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8. Obec Jarošov 
Zlepšení zázemí Mateřské školy Jarošov 
 
Dotazy: 
 
Jiří Storoženko 
1. „Ptal jsem se na to samé i vašich předchůdců, zeptám se i vás: Slouží výstupy projektů 
vedle zlepšení kvality také k udržení kapacity?“ 
„Ano, větší kapacita již není možná, jsme na jejím maximu.“ 
2. „Mohou se prostory mateřské školky využívat i pro jiné účely? Není to v rozporu s žádným 
předpisem?“ 
„ Nemělo by to být, pro jiné účely to bude využíváno mimo provozní dobu školky.“ 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „Bude realizována nějaká nová aktivita ve školce?“ 
„Zatím ne, vznik nějaké nové aktivity záleží na podpoře či nepodpoře projektu.“ 
 
František Mokrejš 
1. „Máte stavební povolení?“ 
„Ano.“ 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „Zvýší se s realizací projektu úhrada za poskytované služby?“ 
„Ne.“ 
 
 
 
9. Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná 
Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce 
 
Dotazy: 
 
Pavel Jílek 
1. „Kolik členů má hasičský sbor?“ 
„ 48.“ 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „ Jaké akce byly dosud realizovány a jaké akce se plánují?“ 
„ Realizovány jsou různorodé časové aktivity, novými akcemi by mohl být výlov rybníka, 
„buřtobraní“, vepřové hody.“ 
 
 
 
10. Toulec o. s.  
Vytvoření zázemí a nákup materiálního vybavení tábora pro děti se speciálními potřebami 
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Dotazy: ŽÁDNÉ 
 
 
 
11. Sbor dobrovolných hasičů Desná 
Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle 
 
Dotazy: 
 
Jiří Kysilka 
1. „Součástí projektu není žádná běžecká dráha?“ 
„O zařazení běžecké dráhy do projektu jsme uvažovali, ale je to příliš nákladné.“ 
2. „Představíte nám úspěchy činnosti sboru?“ 
„Asi největším úspěchem je to, že dokážeme dostat děti na hřiště. V hasičských soutěžích 
jsme velmi úspěšní: ženy startovaly na mistrovství ČR, dorostenky a muži jsou účastníky 
krajských kol hasičských soutěží.“ 
3. „Kolik má obec Desná obyvatel?“ 
„329.“ 
 
 
12. Obec Morašice 
Nákup žacího traktoru s příslušenstvím k úpravám veřejných prostranství obce 
 
Zástupce žadatele se nezúčastnil. 
 
 
 
13. Obec Sebranice 
Stavební úpravy místní komunikace Sebranice – II. Etapa 
 
Dotazy: 
 
Jiří Storoženko 
1. „Je území zasíťováno?“ 
„Ano, je sem zavedeno osvětlení nebo kanalizace...“ 
 
Ing. Jan Andrle 
1. „V souvislosti se studií odtokových poměrů: Bude dostatečně řešen odtok vody?“ 
„Toto je v místě realizace velký problém, projekt přispěje k jeho řešení.“ 
 
 
 
14. Obec Budislav 
Obnova veřejného prostranství a vybavení v obci Budislav 
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Dotazy: 
 
Pavel Jílek 
1. „Jaké budete kácet stromy?“ 
„Jedná se především o staré břízy, kácení je povoleno městem Litomyšl.“ 
 
 
 
15. Obec Makov 
Výstavba neplaceného parkoviště v obci Makov 
 
Dotazy: 
 
Jiří Kysilka 
1. „Kdo bude parkoviště využívat?“ 
„Především místní občané a návštěvníci akcí pořádaných v kulturním domě.“ 
2. „Bude parkoviště sloužit také k parkování nákladních aut?“ 
„Ne.“ 
 
 
 
16. Římskokatolická farnost Trstěnice 
Přístupová rampa ke kostelu sv. Heleny v Trstěnicích 
 
Dotazy: 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „Můžete specifikovat činnosti komunitního centra?“ 
„V komunitním centru se scházejí různé kroužky, je zde minitělocvična, k dispozici je fitness 
cvičení“ 
 
 
 
17- Obec Benátky 
Naučná stezka „Letem světem kolem řeky Loučné“ 
 
Dotazy: 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „Naučná stezka bude vybudována na pravém břehu?“ 
„Ne, na obou březích.“ 
2. „Připravuje se realizace obdobného projektu, spojení Vysokého Mýta a Litomyšle stezkou, 
je příprava a realizace projektů vzájemně koordinována?“ 
„O vámi zmíněném plánovaném projektu nevím, zjistím podrobnější informace.“ 
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18. ZO ČSOP 44/03 
Naučná stezka ekocentra Pasíčka – Stromy, které rostou okolo nás 
 
Dotazy: 
 
Jiří Kysilka 
1. „Jak vzrostlé stromy budou vysazeny?“ 
„Budou to již poměrně vzrostlé stromy o průměru kmínku cca 10 cm.“ 
2. „Jaká je délka stezky?“ 
„Přesně nevím, je to uvedeno v projektové dokumentaci.“ 
 
Ing. Martina Červinková 
1. „Bude nová stezka nějak značena?“ 
„Značení není třeba, jednotlivé stromy budou nedaleko od sebe a budou jednoznačně 
viditelné.“ 
 
 
 
19. Jiří Kmošek 
Vybavení zámečnické dílny 
 
Zástupce žadatele se nezúčastnil 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

3) Závěr 
 
Ivona Opletalová poděkovala přítomným za účast na veřejném slyšení. 
 
Zápis vypracovala 
Ivona Opletalová 
2.3.2012 
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