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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva MAS Holicko: 3 
Kolo příjmu PRV: 13 
 
Fiche: 2 – Zelená pro mikropodnikatele 
 
Žadatel: Zdeňka Opplová 
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace kadeřnické provozovny 
 
Popis projektu:  
Celý projekt spočívá v rekonstrukci a modernizaci kadeřnictví a to výměnou podlahovin (dlažby a 
plovoucí podlahy), zavedení nové elektroinstalace v prostorách mycích boxů, výměnou vstupních 
dveří včetně zárubní do kadeřnictví, výměnou okna na WC. Současně je počítáno s výměnou obsluh, 
mycích pultů včetně křesel. 
Provozovna kadeřnictví funguje již od roku 1997: Okno a dveře jsou původní (dveře kovové a již 
zkorodované, okno ze dřeva a již prohnilé). Dlažba je ve vstupní části již opotřebovaná. Mycí pulty 
jsou původní, kovové a již zkorodované. Obsluhy pro práci kadeřnice jsou již mechanicky poškozeny 
a nelze je opravit. Křesla u obsluh i mycích pultů jsou natolik opotřebena, že je již nelze opravit. 
Z těchto důvodů je nutné provést výše jmenované opravy.  
 
Kontakt: Zdeňka Opplová, Mládežnická 927, 534 01 Holice 

Zdeňka Opplová, Zdena.Opplova@seznam.cz   
 

 
Výsledek projektu:  
Výsledkem projektu je modernizace a zkvalitnění služeb pro zákazníky, zlepšení pracovního 
prostředí pro kadeřnice a prostředí při čekání zákazníků. Z toho důvodu byla provedena 
rekonstrukce podlahy (položení nové plovoucí podlahy a v prostorách mycích boxů položení nové 

dlažby), zavedení nové elektroinstalace, výměna vstupních 
dveří, okna na WC. Kromě jiného také výměna pracovní 
obsluhy, mycí pulty (2ks), včetně pracovních křesel. 
Kadeřnictví bylo vybaveno 1 ks zrcadla a 1 ks kadeřnického 
křesla, tak aby zákaznicím poskytovalo co nejlepší komfort 
při poskytování služeb ze strany kadeřnic (ale i vybavení). 
Nové mycí pulty v počtu dvou kusů při mytí hlavy, barvení 
atd. poskytují dobrý komfort (pohodlí při sezení v 
křesílkách bez únavy). Součástí mycích pultů jsou 
kadeřnické židle (křesílka). V čekárně pro zákaznice byla 
umístěna pohovka (sedačkový typ).   

 

Částka požadované dotace: 83.760,- Kč Vyplacená dotace: 80.968,- Kč 
Celkové náklady projektu: 135.548,- Kč 
Datum přijetí žádosti: 18. 5. 2011 
Datum podpisu Dohody: 7. 12. 2011 
Datum žádosti o proplacení: 12. 11. 2012 
Schválení platby: 15. 1. 2013 
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