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Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka 

dne 25. 11. 2019 

 

Místo a čas jednání: zasedací místnost Kavárna Cowork:s, Hradská 280, Humpolec od 16:00 

hodin. 

 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Římskokatolická farnost, děkanství 

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Ing. 

Patrik Sukdolák,), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef 

Jirků), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.) – příchod v 16:35. 

 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Bc. Martina Krčilová 

 

Omluveni: Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), 

TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), 

 

Program jednání: 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o personální situaci v kanceláři – snížení úvazku Martina Krčilová  

3. Návrhy na preferenční kritéria Fiche PRV – článek 20 projekty obcí 

4. Návrhy na schválení kritérií 9. výzvy IROP – sociální podnikání 

5. 15 let MAS – informace o Valné hromadě MAS – 16. 12. 2019 – program 

6. Informace o výzvách OPZ – 7. výzva Podpora zaměstnanosti II., 8. výzva Sociální 

podnikání III. 

7. Informace o ukončení projektu KPSS – Komunitní plán sociálních služeb – příprava 

závěrečné žádosti o platbu.  

8. Informace o ukončené výzvě OPŽP 

9. Výroční zpráva MAS 2018 – projednání před schválením Valnou hromadou. 

10. Diskuse, Závěr.  

 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:10 hodin. Pavel Hrala přivítal přítomné na jednání. Na 

zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na ověřovatele Mgr. Pavel Hrala. Proběhla 

kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 členů Rady 

MAS. Rada byla usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin neměly více 

jak 49 % hlasovacích práv. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 3 členové (60 %): Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec 

(P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Ing. 
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Patrik Sukdolák, Veřejný sektor – 2 členové (40 %): Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), ZUŠ G. 

Mahlera Humpolec (Josef Jirků) 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (20 %) – Medou, z.s., Obce: 1 člen (20 %) – 

Obec Želiv, Církve: 1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Veřejné 

organizace: 1 člen (20 %) ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Fyzické osoby: (1 člen 20 %) Ing. Patrik 

Sukdolák, 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 56/2019: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu a schválila program jednání. 

 

2. Informace o personální situaci v kanceláři – snížení úvazku Martina Krčilová  

Martina Krčilová má od 1. 11. 2019 snížený pracovní úvazek a to 0,2 úvazku na MMR a 0,3 

úvazku na MAP II. 

 

Usnesení č. 57/2019: Rada spolku vzala na vědomí informaci o personální situaci v kanceláři 

MAS. 

 

3. Návrhy na preferenční kritéria Fiche PRV – článek 20 projekty obcí 

Fiche s názvem „Rozvoj obcí“, tzv. čl. 20 PRV, vyhlásíme 4 oblasti této Fiche: 

 a) Veřejná prostranství v obcích 

 b) Mateřské a základní školy  

 c) Hasičské zbrojnice  

 f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

Plánované vyhlášení výzvy je na jaře 2020. Minimální výše projektu 50.000 Kč, maximální 

výše způsobilých výdajů projektu 625.000 Kč. Dotace bude 80 % celkových způsobilých 

výdajů (max. 500.000 Kč).  

 

Preferenční kritéria byla převzata na základě zkušeností z předchozích Fichí: 

1) tvorba pracovních míst – toto kritérium je nejvíce bodově zvýhodněno. 

2) zkrácená doba realizace projektu – projekt musí být zrealizování (tj. podána žádost o 

platbu do 16 měsíců od ukončení příjmu žádostí) 

3) zvýhodnění menších projektů – Budou přidělovány body dle velikosti výdajů, ze kterých 

je stanovena dotace, stupnice je nastavena po 100 000 Kč způsobilých výdajů. 

4) zvýhodnění menších obcí nebo místních částí obce – Kritérium je proto, aby nebyly 

znevýhodněny malé místní části proto, že spadají pod velkou obec. Statistiky o obcích a 

místních částech získáme od starostů na počátku roku 2020. 
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5) počet podaných žádostí ve výzvě MAS – Pokud bude za obec podáno dvě nebo více 

žádostí získá 0 bodů. Bude zvýhodněna žádost, která bude za danou obec podána pouze 

jediná. 

6) nepodpořený žadatel v programovém rámci PRV CLLD MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka v období 2014–2020. – Bude bodově zvýhodněn žadatel, který ještě nepodal 

žádost o dotaci do výzvy z PRV přes MAS Humpolecka. 

 

Aby žádost byla podpořena, musí získat minimálně 13 bodů.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 58/2019: Rada spolku schválila návrhy preferenčních kritérií pro výzvu z PRV 

zaměřenou na čl. 20 PRV. 

 

4. Návrhy na schválení kritérií 9. výzvy IROP – sociální podnikání 

Výzvu č. 9 IROP – Sociální podnikání plánujeme vyhlásit na začátku roku 2020. 

 

Navržená kritéria: 

1) existující sociální podnik působící v území MAS Humpolecka – rádi bychom 

podporovali sociální podniky působící na území ORP Humpolec. 

2) zaměření projektu na cílové skupiny – pokud bude zaměřen na 2 a více cílových skupin 

získá 10 bodů. 

3) tvorba nových pracovních míst pro cílovou skupinu 

4) využití stávajících budov k sociálnímu podnikání – stavba nové budovy nebude bodově 

ohodnocena. 

 

Min. počet je 25 bodů. Alokace bude cca 3 600 000 Kč 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 59/2019: Rada spolku schválila návrhy kritérií pro 9. výzvu IROP – Sociální 

podnikání. 

 

5. 15 let MAS – informace o Valné hromadě MAS – 16. 12. 2019 – program 

MAS byla založena 16. 12. 2004 a bude slavit 15 let. V pondělí 16. 12. 2019 bude uspořádána 

od 15 hodin Valná hromada MAS – celkem 26 členů. 

Ráno bude snídaně starostů, kde mj. se starosty probereme chystaný čl. 20, odpoledne proběhne 

řádné jednání Valné hromady. Na obou jednáních bude prezentace o MAS, její historii a 

činnosti. Navečer cca od 17 hodin bude uspořádáno neformální posezení s občerstvením, kde 

budou pozváni i ostatní spolupracující subjekty s naší MAS (zástupci obcí, současní i bývalí 
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členové, sousední MAS, bývalí zaměstnanci, osoby spolupracující v rámci projektu SPRSS, 

MAP II). 

 

V 16:35 přišel PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. a proběhla kontrola usnášeníschopnosti. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (66,67 %): Římskokatolická farnost, děkanství 

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana 

Žaloudková), Ing. Patrik Sukdolák, PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Veřejný sektor 

– 2 členové (33,33 %): Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků) 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (16,67 %) – Medou, z.s., Obce: 1 člen (16,67 

%) – Obec Želiv, Církve: 1 člen (16,67 %) – Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, 

Veřejné organizace: 1 člen (16,67 %) – ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Fyzické osoby: 1 člen 

(16,67 %) – Ing. Patrik Sukdolák, Podnikatelé: 1 člen (16,67 %) – PTL, s. r. o. 

 

Navržený program jednání Valné hromady. 

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady 

3. Informace o činnosti MAS v roce 2019 a plánovaných aktivitách v roce 2020.  

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS 

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS 

6. Představení evaluační zprávy MAS 

7. Schválení změny programového rámce PRV – přidání článku 20  

8. Volba členů výběrové komise – opakované zvolení 

9. Představení rozpočtu MAS za rok 2019 a výhledu na rok 2020 

10. Schválení členských příspěvků MAS  

11. Informace o ukončeném projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 

12. Informace o probíhajícím projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku 

13. Zpráva o kontrole KMV 2019 – činnost v roce 2018 

14. Schválení Výroční zprávy MAS 2018 

15. Prezentace činnosti MAS za 15 let 

16. Různé 

 

Usnesení č. 60/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o plánované valné hromadě 

MAS a jejím programu. 

 

6. Informace o výzvách OPZ – 7. výzva Podpora zaměstnanosti II., 8. výzva Sociální 

podnikání III. 

Do 7. výzvy – Podpora zaměstnanosti se přihlásil jeden žadatel Medou. Výzva byla ukončena 

31. 10. 2019 ve 12 hodin. 

8. výzva – Sociální podnikání III. Výzva byla ukončena 24. 10. 2019 ve 12 hodin a přihlásil se 

jeden žadatel Coworkingové družstvo Spolu. 
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Seznam přijatých žádostí do obou výzev byl zveřejněn na webu MAS.  

Projekty již byly ohodnoceny v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a také 

externím hodnotitelem. Příští týden, na začátku prosince, zasedne výběrová komise, která 

projekty oboduje. Následně bude nutné svolat jednání Rady MAS (per rollam či před jednáním 

VH,…). 

 

Usnesení č. 61/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o výzvách MAS – OPZ. 

 

7. Informace o ukončení projektu KPSS – Komunitní plán sociálních služeb – 

příprava závěrečné žádosti o platbu.  

Projekt již byl ukončen, proběhl festival sociálních služeb FESST. Do konce měsíce byla 

podána závěrečná ŽoP a ZoR, která je nyní připomínkována. 

 

Usnesení č. 62/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu Komunitní plán 

sociálních služeb. 

 

8. Informace o ukončené výzvě OPŽP 

Příjem žádostí byl ukončen 31. 10. 2019. Nebyla přijata žádná žádost o dotaci z důvodu 

náročnějších podmínek. 

 

Usnesení č. 63/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o výzvě OPŽP. 

 

9. Výroční zpráva MAS 2018 – projednání před schválením Valnou hromadou. 

Členům Rady MAS byla představena Výroční zpráva MAS za rok 2018, která bude 

schvalována na jednání Valné hromady 16. 12. 2019. Členové Rady byli požádáni o připomínky 

na její doplnění či vylepšení. 

 

Usnesení č. 64/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o Výroční zprávě MAS za rok 

2018. 

 

10. Diskuse, Závěr. 

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v kavárně Cowork:s nejpozději v lednu v pondělí 27. 1. 

2020 od 16:00 hodin (bude upřesněno).  

 

Jednání skončilo v 17:10 hodin. 

 

Zapsala: Bc. Monika Krčilová ……………………………. 

 V Humpolci dne 25. 11. 2019 

 

 

Ověřil: Mgr. Pavel Hrala ……………………………. 

 V Humpolci dne 25. 11. 2019 
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