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

dne 27. 5. 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.), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, 

Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Město 

Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), 

 

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

 

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

 

Omluveni: Ing. Patrik Sukdolák, A. F. C. Humpolec (Václav Duben), Obec Želiv (Vlasta 

Dolejšová), 

 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o výsledku hlasování per rollam – schválení vybraného projektu 7. výzvy 

IROP – Komunitní centra.  

3. Informace o přijatých žádostech 6. výzvy OPZ – prorodinná opatření.  

4. Informace o zahájeném projektu MAP II – zahájení realizace, již proběhlé aktivity apod. 

5. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb.  

6. Fokusní skupina v rámci evaluace strategie MAS – nový článek 20 PRV, přehledy 

čerpání finančních prostředků apod.  

7. 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 členové (80 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, PTL, s. r. o. Veřejný sektor – 1 člen (20 %): Město Humpolec 

 

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

%) – TJ Jiskra Humpolec, Obce: 1 člen (20,00 %) – Město Humpolec, Církve: 1 člen (20,00 

%) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (20,00 %) PTL, s. r. o. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 39/2019: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. 

 

2. Informace o výsledku hlasování per rollam – schválení vybraného projektu 7. 

výzvy IROP – Komunitní centra.  

Do 7. výzvy IROP – Komunitní centra byl přijatý projekt města Humpolec – Polyfunkční 

komunitní centrum. 

Hlasování per rollam, v rámci něhož proběhlo schvální Seznamu vybraných a nevybraných 

projektů, proběhlo ve dnech 17. 5. 2019 až 22. 5. 2019. Hlasování se zúčastnilo celkem 6 členů 

Rady spolku z 9 možných, hlasování je tedy platné. Hlasovali tito členové: Obec Želiv, 

Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, PTL., s.r.o., Ing. Patrik Sukdolák, TJ Jiskra 

Humpolec, A.F.C. Humpolec. Ve střetu zájmu byli: ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Medou, z.s., 

Město Humpolec, a tudíž se zdrželi hlasování. 

 

Zápis z hlasování per rollam a Seznam vybraných projektů k podpoře je v příloze tohoto zápisu 

z jednání. Byl podepsán etický kodex ohledně neexistence střetu zájmů v rámci 7. výzvy IROP 

– Komunitní centra. 

 

Hlasování per rollam ze dne 17. 5. – 22. 5. 2019: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3 – střet zájmů 

 

Usnesení 38/2019: Rada spolku schválila per rollam Seznam vybraných a nevybraných projektů v 

rámci 7. výzvy IROP – Komunitní centra. 

 

Přišel Josef Jirků – proběhla kontrola usnášeníschopnosti: 
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Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (66,67 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická 

farnost, děkanství Humpolec, PTL, s. r. o. Veřejný sektor – 2 členové (33,3 %): Město 

Humpolec, ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

 

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

(16,67 %) – TJ Jiskra Humpolec, Obce: 1 člen (16,67 %) – Město Humpolec, Církve: 1 člen 

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

s. r. o., Veřejné organizace: 1 člen (16,67 %) ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

 

Na 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. 

 

3. Informace o přijatých žádostech 6. výzvy OPZ – prorodinná opatření.  

V pátek 24. 5. 2019 skončila výzva – 6. výzva OPZ Slaďování rodinného a profesního života 

II. Do výzvy přišly 3 žádosti o dotaci, které byly zaměřeny na příměstské tábory. Žadateli jsou 

JK Korzár, Bambi Kindergarten a KČT Šlápoty. Alokace této výzvy byla 2.189.830 Kč, 

projekty byly vybrány za 2 984 253,70 Kč, tedy za 136,28 % alokace. Převis požadovaných 

financí je 794 423,70 Kč. Finance se dostanou pouze na 2 projekty – projekty půjdou do soutěže 

a rozhodne počet přidělených bodů k danému projektu. 

Nyní proběhne hodnocení FN a P, poté budou projekty ohodnoceny externím hodnotitelem a 

následně Výběrovou komisí, která se staví seznam podle přiděleného počtu bodů a následně 

doporučí projekty Radě MAS k financování. Rada MAS nakonec projekty vybere k podpoře. 

 

Usnesení 40/2019: Rada spolku vzala na vědomí Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 6. 

výzvy OPZ – Slaďování rodinného a profesního života II. 

 

4. Informace o zahájeném projektu MAP II – zahájení realizace, již proběhlé 

aktivity apod. 

Realizace projektu MAP II byla zahájena od 1. dubna 2019. Radě MAS byly zopakovány 

informace, které zazněly na minulých jednáních. V rámci projektu již bylo uspořádáno dne 29. 

4. 2019 Setkání ředitelů škol, dne 20. 5. 2019 se sešel Řídící výbor projektu MAP II, v současné 

době tým projektu navštěvuje školy v území a zjišťuje jejich potřeby. Jsou již domluveni 

zástupci 4 pracovních skupin, jejichž schůzka proběhne v měsíci červnu. Již proběhly či brzy 

proběhnou nějaké aktivity se školami v rámci projektu. Jedná se o návštěvu záchranné Stanice 

Pavlov, s. r. o. s 1. třídami ZŠ Hálkova a MŠ Smetanova. V současné době stále čekáme, až 

bude projektu vydán právní akt (smlouva o realizaci projektu) a také čekáme na zaslání první 
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finanční zálohy na realizaci projektu. Ostatní aktivity jsou nyní plánovány a rozběhnou se až se 

začátkem nového školního roku. 

 

Usnesení 41/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu MAP II. 

 

5. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb.  

Projekt, na kterým pracuje především Marie Klementová, Komunitní plán sociálních služeb již 

jde do finále. Téměř dokončen je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region 

Humpolecka na období 2019–2021, který musí projednat a schválit zastupitelstvo města 

Humpolec. Jiné obce v regionu ho schvalovat nemusí. 

Minulý týden 22. 5. 2019 proběhla veřejná prezentace v obci Želiv. Bude následovat prezentace 

v Jiřicích a městě Humpolec. 

Nyní je třeba dokončit práce na Katalogu poskytovatelů sociálních služeb je již vytvořený text, 

je nutné ho zkontrolovat z hlediska pravopisu, graficky upravit a nechat vytisknout. Poslední 

věcí na dokončení je Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region 

Humpolecka na období 2019–2020. Na konci projektu je plánováno jeho slavnostní zakončení 

a festival sociálních služeb. Projekt poběží do 31. 8. 2019. 

Úkol pro MAS: zaslat dokument – Komunitní plán sociálních služeb. 

 

Usnesení 42/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu Komunitní plán 

sociálních služeb. 

6. Další 

Dne 7. 6. 2019 proběhne od 8:00 hodin již třetí Snídaně starostů, která se uskuteční v sousedním 

Coworkingu. Na jednání budou mimo jiné představeny oblasti pro čl. 20 a proběhne diskuse. 

 

7. Diskuse, Závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v Coworkingovém centru (bude upřesněno) v pondělí 

24. 6. 2019 od 16:30 hodin. 

 

Jednání skončilo v 17:55 hodin. 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 27. 5. 2019 
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Ověřil: Mgr. Pavel Hrala ……………………………. 

 V Humpolci dne 27. 5. 2019 

 

Přílohy: 

- Zápis z hlasování per rollam 

- Seznam vybraných projektů k podpoře 

- Etický kodex ohledně neexistence střetu zájmů v rámci 7. výzvy IROP – Komunitní 

centra 

- Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy OPZ – Slaďování rodinného a 

profesního života II. 
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