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Karta záměru 
 

 

   

 

Organizace: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 

Vložil: Ing. Jan Mácha  13.10.2017 13:59:11

Naposledy upravil Ing. Jan Mácha  13.10.2017 13:59:10

Stav: Záměry  

ID akce: 00072583-A-0003 

Název akce: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Důvod: Školní statek Humpolec provozuje ve své činnosti i jatka a 
masnou výrobu. Jako každý provoz i zde dochází k opotřebení 
strojů a zařízení a je zapotřebí provádět opravy a modernizaci 
výroby. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v rámci národních 
dotací Program rozvoje venkova, kde je příští výzvou zahrnuta 
i možnost čerpat dotace na projekty, které se zaměřují na 
uvádění zemědělských produktů na trh. V našem případě 
bychom chtěli pořídit nový dodávkový automobil na rozvoz 
masa a masných výrobků. Tento záměr máme již schválený v 
letošním investičním plánu. Vzhledem k tomu, že byla 
vyhlášena tato výzva, pořídili bychom tento automobil v rámci 
projektu v roce 2018. Plánovaná cena je cca 1,45 mil Kč. V 
rámci projektu bychom chtěli pořídit i nový varný kotel na 
masnou výrobu (cca. 220 tis. Kč) a vyhřívané napáječky pro 
jatečné býky (cca 135 tis. Kč). Celkové náklady představují 
částku 1,8 mil. Kč. Z dotací v rámci PRV 4.2.1. bychom dostali 
45 % uznatelných nákladů a 55 % by hradil Školní statek 
Humpolec ze svých prostředků. Tato výzva byla vyhlášena 
letos v říjnu, v listopadu až prosinci budou žádosti obodovány a 
pokud získáme potřebný počet bodů, můžeme být vybráni 
hned, nebo se můžeme s naším projektem dostat do kategorie 
čekatelů a výsledek se dozvíme třeba až začátkem roku 2018. 
Plánujeme, že hned asi v únoru 2018 začneme soutěžit 
dodavatele automobilu a asi tak v září až říjnu 2018 budeme 
podávat žádost na proplacení projektu.

Akce má vliv rovněž na: technické zhodnocení - nemovitý majetek 
technické zhodnocení - movitý majetek 

Celkové odhadované pořizovací náklady: 1 800 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých 
výdajů: 

 

Průměrné roční provozní náklady: 250 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi  

Vazba na strategii kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Kraje Vysočina 2016 

Usnesení RK  

Riziko pro případ, že by akce nebyla 
realizovaná: 

Riziko není, pouze je v tuto chvíli je možnost čerpat dotaci na 
modernizaci výroby, která  je nezbytná a byla by veliká škoda 
tuto možnost nevyužít. 

Vazba na VZ  

Předpokládané pořizovací náklady v letech 

Rok Náklady v daném roce 

2018 1 800 000 Kč
  

 

 

Zdroje financování 

Zdroj Míra financování (%) Míra financování (Kč) 
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Vlastní zdroje příspěvkové organizace 55,00 990 000

Státní rozpočet 45,00 810 000
 

 

Informace pro projektovou fiši 

Typ projektu Investiční 

Program, kam má být projekt předložen Ostatní 

Předpokládaný termín podání projektu 20.10.2017

Projektový manažer Ing. Jiří Klubal 

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo 
hlavní partner nebo partner) 

žadatel 

Partner / Partneři  

Plánovaný začátek projektu 20.2.2018 

Plánované ukončení projektu 30.11.2018 

Cíl projektu Cílem projektu je modernizace provozu Školního statku 
Humpolec, který zpracovává produkci živočišné výroby. Tento 
provoz bude i zpracovávat produkci z nově budovaného 
centra zemědělského vzdělávání, který je na Školním statku 
realizován v rámci projektu IROP. 

Výstupy projektu Výstupem projektu je nový dodávkový automobil na rozvoz 
masa a masných výrobků, nový varný kotel pro masnou 
výrobu a zlepšení napájení u skotu určeného pro jatečné 
účely. 

Předpokládané nároky na rozpočet kraje 
(komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané 
nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. 
předfinancování nebo spolufinancování 
projektu), 
případně cizí zdroje (úvěr). 

Předpokládáme, že nebude mít nároky na rozpočet Kraje 
Vysočina 

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ  

Předpokládané nároky na rozočet KrÚ rok  

Udržitelnost ano 
 

 

   

 


