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Zápis z Veřejného slyšení žadatelů 
 v rámci 7. výzvy MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 
 
Datum:  pondělí 27.5.2013 od 16 hod 
Místo jednání: Zasedací místnost Ubytovna Toulovec, Proseč 
 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
Program jednání: 

 
• Zahájení 
• Veřejné slyšení žadatelů – představení projektů žadateli 
• Závěr 
 
 

 
1) Zahájení jednání 

 
Ivona Svobodová 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: 
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3) Veřejné slyšení žadatelů 

 
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Lucie Oherová 
16:00 
Dotazy: 
Kysilka: proč jste žádali v poslední výzvě? – L.O.: působí ve funkci ředitele od nového roku a 
dříve se nepodávaly žádosti o dotaci do MAS Litomyšlsko a nestihla připravit akce. 
Červinková: jaké jsou každoroční opakující se akce? – L.O.: cyklomaštale, spolupráce 
s Klubem Seniorů, Junáci. Napomáhají jejich činnosti a vybavení napomůže činnosti i 
ostatním organizacím. 
Andrle: Jak byla využívana zahrada dříve? L.O:: nevyužitá zahrada  
 
Mikroregion Litomyšlsko, Ing. Jaroslav Špajs 
16:10 
Dotazy: 
Poznámka J. Andrle: velká péče a starost o stan, velký závazek 
Červinková: Jaká je životnost stanu? – J.Š.- potvrzení není, ale jedná se o ocelovou konstrukci 
pozinkovanou, která by neměla stárnout. Předpokládají min. 5 let. Je nutné se k vybavení 
chovat slušně.  
 
 
Obec Chotěnov, Martin Záruba 
16:20 
Dotazy: 
Mokrejš: bude to volně využívané pro spolky? M.Z.: ano, bude to volně přístupné, je 
předjednaný správce, který by tuto službu zprostředkoval a zajistil činnost sálu. 
Červinková: jak dlouho je nefukční sál? M.Z.: 21 let.  
 
 
 

Veřejné slyšení žadatelů v rámci 7. výzvy k příjmu žádostí o dotaci z PRV - 27.5.2013 Zasedací místnost MAS 
Litomyšlsko  

  

  
  

Pořa
dí 

Fiche Žadatel Projekt  Čas prezentace 
požadovaná 

dotace 
Celkové 
náklady 

1 2 
Sdružení obcí Toulovocvy 
Maštale 

Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění 
trávení volného času občanů, spolků, 
organizací a turistů 16:10 364 500 Kč 490 050 Kč 

2 2 Mikroregion Litomyšlsko 
Zázemí pro kulturní akce v Mikroregionu 
Litomyšlsko 16:20 355 770 Kč 478 313 Kč 

3 2 Obec Chotěnov 
Renovace zázemí kulturního domu jako 
komunitního centra v Chotěnově 16:30 397 791 Kč 539 715 Kč 

4 2 Obec Nové Hrady 
Oprava střechy a sanace štítu na budově 
obecního úřadu  16:40 360 000 Kč 484 000 Kč 
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Obec Nové Hrady, Daniel Kučera 
16:30 
Dotazy: 
Červinková: jak hodně se změní vzhled budovy? D.K.: výrazně se nezmění, vzhledem k tomu, 
že budova obecního úřadu spadá do okruhu památkové péče – ochranné pásmo a musí 
zůstat zachovaný ráz okolí.  
 

 
4) Závěr 

 
Členové Výběrové komise vyhodnotili pořadí projektů dle bodových výsledků a času přijetí, 
stanovili pořadí vybraných a nevybraných žádostí o dotaci a podepsali bodová hodnocení.  
 
Navrženy byly: 1) Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 2) Obec Chotěnov.  
 
Jelikož v 7. Výzvě došlo k nedočerpání částky 102.398,- Kč, bude nabídnuta možnost dočerpání 
těchto prostředku Mikroregonu Litomyšlsko. Pokud Mikroregion Litomyšlsko nepřijme tuto 
nabídku, bude tato možnost nabídnuta obci Nové Hrady. Následně budou projekty schváleny 
Správní radou a Programovým výborem.  
 
Ivona Svobodová poděkovala přítomným za účast na veřejném slyšení. 
 
Zápis vypracovala 
Ivona Svobodová 
28.5.2013 
 
 

 
 
 
 
 
 


