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

dne 26. 8. 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.), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), 

Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), PTL, s. 

r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek),  

 

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

 

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

 

Omluveni: Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Ing. Patrik Sukdolák, ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

(Josef Jirků), 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o změnách v MAS – nová kancelář  

3. Volba nového předsedy MAS  

4. Schválení zprávy o realizaci SCLLD   

5. Schválení 7. výzvy OPZ – Podpora zaměstnanosti II.  

6. Schválení 8. výzvy OPZ – Sociální podnikání III.  

7. Schválení evaluační zprávy MAS 

8. Informace o projektu KPSS – Veletrh sociálních služeb 

9. Informace o projektu MAP2 

10. Diskuse, Závěr.  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:10 hodin. Předseda MAS Vít Skála přivítal přítomné na jednání 

a předal slovo Pavlu Hralovi. Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, na 

ověřovatele Mgr. Pavel Hrala. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku 

jednání bylo přítomno 6 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 – 5 členů (83,3 %): Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec 

(P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), PTL, s. r. o. 
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(PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z.s., (Mgr. Zuzana 

Žaloudková), Veřejný sektor – 1 člen (16,7 %): Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová) 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (16,7 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové člen 

(33,3 %) – A. F. C. Humpolec, TJ Jiskra Humpolec, Obce: 1 člen (16,7 %) – Město Humpolec, 

Církve: 1 člen (16,7 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Veřejné organizace: 1 

člen (16,7 %) ZUŠ G. Mahlera Humpolec.  

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 48/2019: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

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

 

2. Informace o změnách v MAS – nová kancelář 

V MAS se od dubna zvýšil se počet zaměstnanců a kancelář již byla velmi malá, nastala potřeba 

přestěhovat se do většího prostoru. Od 1. 7. 2019 jsme se přestěhovali do 1. patra výrobní haly 

PROFIL nábytek, a.s., využíváme služeb Coworkingové družstva Spolu. V současné době je 

v kanceláři 5 zaměstnanců, z toho 1 zaměstnankyně na 0,5 úvazku, která do kanceláře dochází 

ca 3x v týdnu. 

 

Usnesení č. 49/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o změnách v MAS. 

 

3. Volba nového předsedy MAS 

Pan PhDr. Ing. Vít Skála, PhD., který zastupuje PTL, s. r. o. rezignoval na funkci předsedy 

MAS k 26. 8. 2019 z důvodu svého velkého pracovního vytížení. V Radě MAS však chce zůstat 

i nadále. 

Na nového předsedu byl navržen fotbalový klub A.F.C. Humpolec, který zastupuje pan Václav 

Duben. Protikandidát nebyl navržen. Proběhla krátká diskuse a poté nastala volba. Václav 

Duben byl k 26. 8. 2019 zvolen předsedou MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Václav Duben) 

 

Usnesení č. 50/2019: Rada spolku zvolila předsedu MAS A.F.C. Humpolec, který zastupuje 

pan Václav Duben. 

 

4. Schválení zprávy o realizaci SCLLD 

Zpráva o realizaci ISg (integrované strategie) byla vypracována za období 1. 1. - 30. 6. 2019. 

Je to již 4. ZoR a byla podána 22. 7. 2019. Následně byla vrácena k doplnění z důvodu 

chybějícího čestného prohlášení. Prohlášení již bylo doplněno a zpráva byla schválena. 
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Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 51/2019: Rada MAS schválila Zprávu o realizaci ISg za období 1.1. – 30. 6. 2019. 

 

5. Schválení 7. výzvy OPZ – Podpora zaměstnanosti II.  

Výzva zaměřená na podporu zaměstnanosti byla již jednou vyhlášena (3. výzva OPZ). MAS 

v ní podpořila projekt od firmy Attavena, o.p.s. a ŠEDOVÁ clean service – Humpolecko, z.ú. 

Poté jsme projekty poslali ke kontrole na MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), které 

následně navrhlo krácení projektu Attavena, které bylo pro žadatele nepřijatelné, a tak se 

rozhodl svou žádost o dotaci stáhnout. 

U ŽoD firmy ŠEDOVÁ clean service bylo ze strany MPSV kontrolováno a bylo zjištěno chybné 

vyhodnocení kritérií v rámci kontroly FN a P – žadatel neměl dostatečnou finanční a 

administrativní a provozní kapacitu, proto muselo proběhnout nové hodnocení FN a P a žádost 

o dotaci byla ukončena. Z těchto dvou důvodů nám zbývá finanční alokace ve výši 2.189.850 

a výzva na zaměstnanost bude vyhlášena dne 24. 9. 2019 znovu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 52/2019: Rada MAS projednala a schválila znění 7. výzvy OPZ – Podpora 

zaměstnanosti II. 

 

6. Schválení 8. výzvy OPZ – Sociální podnikání III. 

V první výzvě Sociální podnikání I. externí hodnotitel nedoporučil přijaté žádosti k podpoře a 

byly zamítnuty, proto byla vyhlášena další výzva Sociální podnikání II. – výzva OPZ č. 5. 

Původně byla alokace na toto opatření 5.839.600 Kč. V 5. výzvě OPZ byl podpořen projekt 

firmy PTL, s. r.o. 

Dále byla schválena žádost žadatele ŠEDOVÁ clean service, o.p.s. Žadatel po ZoZ 

(závěrečném ověření výzvy) MAS sdělil, že má vyčerpaný limit „de minimis“ (který sleduje 

výši obdržené dotace za poslední 3 roky, která nesmí přesáhnout 200 000 EUR) a projekt 

nemůže být podpořen, z tohoto důvodu zbývá ve výzvě 2.641.700 Kč, které nyní zbývají pro 

tuto 8. výzvu – Sociální podnikání III. Dále ještě zbyly nějaké finanční prostředky z ostatních 

výzev a částka pro tuto výzvu bude moci být navýšena o pár tisíc, před jejím finálním 

vyhlášením. Výzvu plánujeme vyhlásit 24. 9. 2019.  

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 53/2019: Rada MAS projednala a schválila znění 8. výzvy OPZ – Sociální 

podnikání III. 

 

7. Schválení evaluační zprávy MAS  

Všechny MAS musely udělat tzv. evaluaci SCLLD, nastavených postupů, programových rámců 

apod. Byl k tomu vydán podrobný a obsáhlý manuál. Naše evaluační zpráva je ke schválení 

rozhodovacím orgánem MAS. Po schválení jí můžeme odevzdat na MMR.  

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 54/2019: Rada MAS schválila Evaluační zprávu SCLLD MAS Společnost pro 

rozvoj Humpolecka, z.s. 

 

8. Informace o projektu KPSS – Veletrh sociálních služeb 

Projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec byl realizován 2 roky od 1. 9. 2017 

a nyní 31. 8. 2019 končí. Síťovali jsme poskytovatele sociálních služeb, scházely se pracovní 

skupiny, byl vytvořen dokument, dokončujeme akční plán, doděláváme Katalog poskytovatelů 

sociálních služeb, který bude v elektronické i v tištěné podobě k dispozici na mnoha místech 

v ORP Humpolec. Zítra se 27. 8. 2019 uskuteční závěrečné jednání pracovních skupin a 

koordinační skupiny projektu KPSS. 

Do konce měsíce srpna bude zaplacena faktura za zpracování katalogu. V září 2019 proplatíme 

srpnové mzdy, podáme žádost o změnu z důvodu změny několika položek v rozpočtu a do 

konce října 2019 podáme závěrečnou ŽoP a ZoR (Žádost o platbu a zprávu o realizaci projektu). 

Dne 27. 9. 2019 MAS bude mimo projekt z vlastních zdrojů, s pomocí města Humpolec a 

sponzorských darů realizovat Veletrh sociálních služeb, jehož potřeba vzešla z jednání 

pracovních skupin. Veletrh pořádáme zejména pro poskytovatele sociálních služeb. Veletrh se 

uskuteční v humpoleckém Parku Stromovka, kde se budou prezentovat poskytovatelé 

sociálních služeb na Humpolecku. Veletrh bude určen pro širokou veřejnost – vystupující nyní 

připravují program pro své stánky a MAS chystá organizační záležitosti a doprovodný program 

Veletrhu. 

Záštitu nad akcí bude mít také Město Humpolec, které bude spolupořadatelem akce. Od 

Nadačního fondu pro Pelhřimovsko jsme získali nadační příspěvek ve výši 6.000 Kč. Dále jsme 

oslovili firmu SixPointTwo, s. r. o., která přislíbila sponzorský dar. 

MAS se snažila získat finanční prostředky v minulém roce, kdy v měsíci listopadu podala 

žádost o dotaci od města Humpolec, avšak žádost byla zamítnuta. Město však MAS vyjde nyní 

vstříc s tím, že se na veletrhu bude podílet v podobě spolupořadatelství. 

V srpnu proběhla koordinační schůzka k Veletrhu s poskytovateli sociálních služeb, kde jim 

byl nastíněn záměr Veletrhu, následně byli požádáni, aby si nachystali program, se kterým se 

budou prezentovat a zaslali na MAS požadavky s tím, co chtějí zařídit. 
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Propagovat Veletrh budeme pomocí facebooku, plakátů, tiskových zpráv, v rámci Radničních 

listů, požádáme o vyvěšení na webových stránkách obcí apod. 

Dále proběhla diskuse, v rámci které členové Rady sdíleli své zkušenosti a důležité informace. 

Bylo by dobré, kdyby MAS sestavila jasný rozpočet a pak by se vědělo, kolik je na co potřeba. 

Poté by se lépe získávaly finanční prostředky od jednotlivých subjektů. Na jednání zaznělo, že 

firmy raději poskytnou věcné plnění než finanční prostředky, proto je potřeba vědět, co bychom 

od jednotlivých osob a firem požadovali a poté je můžeme oslovit. 

- Bernard na minulý festival sociálních služeb poskytl dar v podobě sudů piva. 

- Bar Tenessee má pojízdný stánek, který prodává občerstvení. 

- Nový předseda MAS pan Václav Duben nabídl, že nechá vytisknout plakáty na Veletrh. 

Dále ještě sháníme inspiraci na kapelu, která by mohla na Veletrhu vystoupit – např. 

Humpolecký Dixieland,… 

Festival bude probíhat od 10 do 17 (příp. 16) hodin v pátek 27. 9. 2019. Dále je v plánu pořádat 

festival cca 1x za dva roky. 

 

Usnesení č. 55/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o projektu SPRSS a plánovaném 

Veletrhu sociálních služeb. 

 

9. Informace o projektu MAP2 

Již v červnu byla Rada informována o konci hlavní manažerky Jany Dománkové v projektu 

MAP II. Následně kancelář MAS prováděla výběrové řízení v rámci, kterého vybrala paní Mgr. 

Barboru Šaňkovou, Ph.D., která od srpna 2019 nastoupila na pozici hlavního manažera MAP 

II a je zaměstnána na 0,5 úvazku. Paní Šaňková učí na vysoké škole, je akční na Humpolecku 

– pracuje na projektu Post Bellum, s. r. o. – Paměť národa, je zapojena v KČT Šlápoty 

Hněvkovice, atd. Koordinátorkou projektových aktivit je Ing. Bc. Petra Jírová, DiS. V současné 

době jsou již naplánovány akce do konce roku 2019. 

 

10. Diskuse, Závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v kavárně Cowork:s (bude upřesněno) v pondělí 23. 8. 

2019 od 16:30 hodin. 

 

Jednání skončilo v 17:00 hodin. 

 

 

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

 V Humpolci dne 26. 8. 2019 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 26. 8. 2019 
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