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

dne 25. 2. 2019 

 

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. 

 

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

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), 

ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), TJ Jiskra 

Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová) 

 

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.) 

 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová 

Omluveni: Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Ing. Patrik Sukdolák 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o personální situaci na MAS – odborný pracovník 

3. Schválení přijetí nového člena MAS – Mgr. Aneta Slavíková 

4. Schválení interních postupů OPŽP 

5. Schválení finální verze výzvy OPŽP 

6. Informace o přijatých projektech PRV 

7. Informace o změnách ve výběrové komisi MAS – zástupce starostů  

8. Informace o projektech OPZ – fáze hodnocení  

9. Informace k mid-term evaluaci strategie MAS - co jsme začali  

10. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb. 

11. Informace o projektu MAP 2 – začátek realizace, příjem lidí a další. 

12. Schválení zapojení MAS do BforB – síťování podnikatelů. 

13. Další body možno doplnit  

14. Diskuse, závěr  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:30 hodin. 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. 
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Sektory: Soukromý sektor – 4 členů (80 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, A. F. C. Humpolec, Veřejný sektor – 1 člen (20 %): Obec Želiv 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (20,00 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové 

(40,00 %) – TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec, Obce: 1 člen (20,00 %) – Obec Želiv, Církve: 1 člen 

(20,00 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 11/2019: Rada spolku schválila program jednání a schválila Bc. Moniku Krčilovu 

jako zapisovatele a Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. 

 

2. Informace o personální situaci na MAS – odborný pracovník.  

Po odchodu Bc. Anety Vondráčkové probíhalo výběrové řízení na nového zaměstnance MAS. 

Na pozici projektový manažer – odborný pracovník byla přijata Martina Krčilová, která je 

zaměstnána v MAS od 8. února 2019. 

 

Usnesení č. 12/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o personální situaci v kanceláři 

MAS.  

 

3. Schválení přijetí nového člena MAS – Mgr. Aneta Slavíková 

Zájem být novým členem MAS projevila Mgr. Aneta Slavíková, které MAS pomůže se 

zlepšením její prezentace v území. Paní Slavíková byla přítomna na jednání Rady MAS a 

v krátkosti se představila. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 13/2019: Rada spolku schválila přijetí nového člena MAS – Mgr. Aneta Slavíková. 

 

4. Schválení interních postupů OPŽP 

MAS plánuje vyhlásit svou první výzvu nejdříve od 28. 2. 2019, nejpozději do 15. 3. 2019. 

MAS zpracovala svoje interní postupy pro OPŽP (Operační program Životní prostředí). 

Na základě požadavků od OPŽP byly zapracovány připomínky a nyní je třeba interní postupy 

pro OPŽP schválit.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 14/2019: Rada spolku schválila interní postupy pro OPŽP. 
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5. Schválení finální verze výzvy OPŽP 

Byly zapracovány připomínky ke znění výzvy OPŽP. Prozatím nevíme přesné datum vyhlášení 

naší výzvy, nejdříve 28. 2. 2019, nejpozději 15. 3. 2019. 

 

Přišel PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. – PTL, s. r. o. a znovu proběhla kontrola usnášeníschopnosti. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (83,33 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická 

farnost, děkanství Humpolec, A. F. C. Humpolec, PTL, s. r. o., Veřejný sektor – 1 člen 

(16,67 %): Obec Želiv 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (16,67 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové 

(33,33 %) – TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec, Obce: 1 člen (16,67 %) – Obec Želiv, Církve: 1 člen 

(16,67 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (16,67 %) 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 16/2019: Rada spolku schválila znění 1. výzvy MAS z OPŽP. 

 

6. Informace o přijatých projektech PRV 

Čtvrtá výzva z PRV byla ukončena dne 15. 2. 2019. Bylo přijato celkem 11 žádostí o dotaci. 

Alokace výzvy je 2 615 111 Kč (dotace) a byly přijaty projekty s požadovanou výší dotace 

4 678 918 Kč. Přijaté žádosti půjdou se do soutěže. Členům Rady byl představen Seznam 

přijatých žádostí. 

 

Úkol pro kancelář MAS: poslat Radě MAS žádosti. 

 

Usnesení č. 17/2019: Rada spolku vzala na vědomí Seznam přijatých žádostí o dotaci 

ve 4. výzvě PRV. 

 

Přišel Josef Jirků – ZUŠ G. Mahlera Humpolec a proběhla kontrola usnášeníschopnosti. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (71,43 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická 

farnost, děkanství Humpolec, A. F. C. Humpolec, PTL, s. r. o., Veřejný sektor – 2 členové 

(28,57 %): Obec Želiv, ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (14,29 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové 

(28,57 %) – TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec, Obce: 1 člen (14,29 %) – Obec Želiv, Církve: 1 člen 

(14,29 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (14,29 %) PTL, 

s. r. o., Veřejné organizace: 1 člen (14,29 %) ZUŠ G. Mahlera Humpolec 
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7. Informace o změnách ve výběrové komisi MAS – zástupce starostů. 

Ve Výběrové komisi máme 7 stálých členů a 4 náhradníky, tj. celkem 11 členů VK. Řádným 

členem je SDH Píšť. Zástupcem byl starosta SDH DiS. Josef Jelínek, který se na podzim stal 

starostou obce Píšť. Kvůli tomu se vzdal funkce starosty hasičů, kterým byl nově zvolen 

pan Petr Jelínek. Nově bude místo p. Josefa Jelínka navštěvovat Výběrovou komisi MAS p. 

Petr Jelínek. 

 

Usnesení č. 18/2019: Rada spolku vzala na vědomí změny u zástupce člena MAS – SDH Píšť. 

 

8. Informace o projektech OPZ – fáze hodnocení.  

V úterý 19. 2. 2019 proběhl pohovor s manažerem MAS Mgr. Pavlem Hralou na MPSV 

v Praze. Pohovor se týkal toho, zda zvládne vyčerpat alokaci vyhrazenou pro MAS a zda stále 

máme zájem o rezervovanou alokaci, tj. cca 14,6 mil. Kč. Také bylo probráno, že se do našich 

výzev hlásí subjekty z jiných území a jak to lze eliminovat. Je možné u kritéria potřebnost 

projektu – doplnit kritérium, zda je žadatel z území, zda má sídlo v území, kolik let v území 

působí atp. 

Další výzvy z OPZ budou vyhlášeny v dubnu – na nevyčerpanou alokaci v rámci prvních 

výzev. Nyní 28. 2. 2019 se snad podaří vyhlásit 5. výzvu OPZ – Sociální podnikání II., u které 

nebyly doporučeny k podpoře oba přijaté projekty. 

 

Usnesení č. 19/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o OPZ. 

 

9. Informace k mid-term evaluaci strategie MAS – co jsme začali. 

Jak již zaznělo na minulých jednáních Rady, mid-term evaluaci musíme odevzdat 

do 30. 6. 2019. Proces bude trvat cca 3 měsíce. Ideálně by nás měla ohodnotit osoba mimo 

MAS. Zaměstnanci by se měli sami ohodnotit. Pro hodnocení jsou předem stanovené otázky, 

kde budeme popisovat i stanovená opatření k nápravě. Také budeme provádět rozhovory se 

starosty. 

Naše strategie byla schválena 23. 8. 2017 a evaluace se bude týkat období do 31. 12. 2018. 

První výzvu jsme vyhlásili v prosinci 2017. Zatím nemáme moc co evaluovat. 

 

Usnesení č. 20/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace k mid-term evaluaci. 

 

10. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb. 

V současné době doděláváme strategickou část dokumentu. Pracujeme na Katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb. Na začátek měsíce března byly svolány další pracovní 

skupiny. Plán – dokument by měl být finálně zpracován ideálně do června, aby mohl být 

nejpozději na jednání Zastupitelstva města Humpolec na konci června projednán a schválen. 
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Usnesení č. 21/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu Komunitní plán 

sociálních služeb. 

 

11. Informace o projektu MAP 2 – začátek realizace, příjem lidí a další.  

MAP I. realizovalo město Humpolec. V rámci projektu bylo realizováno mnoho školení v rámci 

několika různých oblastí. Akční plán v rámci MAP I. musel být napsán mimo jiné i proto, aby 

školy mohly žádat o dotace z IROP. Informace k projektu MAP I jsou uvedeny 

na http://maphumpolec.cz/ 

Na konci ledna 2019 proběhla Výběrová komise, ve které byl hodnocen i námi podaný projekt. 

Žádost nám byla schválena k podpoře, ale byla pokrácena o 2,1 mil. Kč. Rozhodnutí bylo 

zdůvodněno tím, že jsme malé území s malým počtem škol. 

V současné době se MAS zaměří na výběrová řízení zaměstnanců. Na pozici „koordinátor-ka“ 

(na 1,0 úvazku) již máme zaměstnankyni vybranou. Má zkušenosti s realizací projektů a 

nastoupit může od 1. 4. 2019. 

Dále je potřeba důkladně nastavit administrativní a realizační tým tohoto projektu. Pokud by 

členové Rady věděli o vhodných osobách, informují prosím kancelář MAS.  

Budou vytvořené pracovní skupiny, které budou mít minimálně 5 členů. Důležité bude 

zkoordinovat aktivity mezi školami. V projektu jsou plánovány paušální výdaje, které budeme 

moci použít na projekty škol. Při přípravě projektu proběhly pohovory s řediteli škol, tudíž 

známe jejich záměry.  

MAP v ČR realizují MAS, města, ale i mikroregiony. Projekt MAP II bude realizovat MAS 

ve spolupráci s Městem Humpolec a budou zapojeny subjekty, školy a školská zařízení, 

z území ORP Humpolec. Budou zapojeny MŠ, ZŠ, SVČ, ZUŠ a proběhne spolupráce s místním 

gymnáziem, které má také žáky 6. – 9. tříd. Bude zapojeno všech 16 subjektů z území MAS. 

Na jaře proběhne úvodní jednání těchto subjektů.  

Již víme, že v rámci MAP je problém s realizací projektů kvůli uznatelnosti výdajů. Některé 

aktivity nelze realizovat, protože jsou podporované z projektu Šablony. 

Projekt MAP II bude realizován 36 měsíců od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022. 

 

Úkol pro kancelář MAS: poslat Radě MAS informace k MAP II – podklady a další.  

Úkol pro kancelář MAS: ve spolupráci s odborníkem udělat tiskovou zprávu o MAP II – dát 

na web města, Facebook MAS a města, do Radničních listů a případně dalších.  

 

Usnesení č. 22/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu MAP II. 

 

12. Schválení zapojení MAS do BforB – síťování podnikatelů.  

V Humpolci vzniká uzavřený podnikatelský klub Business for Breakfast , tzv. formální síťování 

podnikatelů. Jeho iniciátorem je PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. (je ve střetu zájmů – nebude 
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hlasovat). Iniciativa se rozjíždí od podzimu 2018. Každých 14 dní se koná snídaně podnikatelů, 

v rámci kterých probíhá diskuse a s přesně daný program. Součástí je i vzdělávací blok – 

vystoupení člena či pozvaný externí host. Podnikatelé zde sdělují své problémy a potřeby 

v rámci území. Aktivita je unikátní tím, že z každého odvětví může být pouze jeden podnikatel. 

V současné době se schází 15 členů. Maximum je 25 členů. Tento formát schůze je pouze 

pro místní podnikatele. Zatím účast funguje na bázi pozvání. V březnu se ustanoví skupina, 

kterou budou tvořit platící členové klubu. 

V rámci tohoto bodu by mělo proběhnout schválení zapojení MAS do BforB a zaplacení 

členského příspěvku ve výši 15.000,- Kč bez DPH.  

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 – PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. nehlasoval 

 

Usnesení č. 23/2019: Rada spolku schválila zapojení MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka, z.s. do BforB včetně zaplacení členského příspěvku.  

 

13. Další body možno doplnit.  

Žádné další body nebyly projednávány.  

 

14. Diskuse, závěr.  

 

Příští jednání Rady MAS se uskuteční 25. 3. 2019 od 16:30 hodin. 

 

Jednání skončilo v 17:40 hodin. 

 

 

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

 V Humpolci dne 25. 2. 2019 

 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 25. 2. 2019 
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