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

dne 28. 1. 2019 

 

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin. 

 

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

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

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

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

Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková) 

 

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

 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová 

Omluveni: Obec Želiv (Vlasta Dolejšová) 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o personální situaci na MAS. 

3. Schválení zprávy o plnění ISg (Integrované strategie MAS). 

4. Projednání nové výzvy OPŽP – text výzvy a kritéria pro věcné hodnocení. 

5. Informace o přijatých projektech na MAS – OPZ. 

6. Projednání harmonogramu výzev 2019. 

7. Informace k Mid-term evaluaci strategie MAS.  

8. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb. 

9. Informace o projektu MAP 2 – věcné hodnocení.  

10. Další.  

11. Diskuse, Závěr.  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

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

jednání, vč. dvou nových členů Rady MAS. Dále předal slovo vedoucímu kanceláře MAS, p. 

Hralovi, který představil program jednání. 

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele Pavel Hrala. Proběhla kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání bylo přítomno 7 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 – 6 členů (85,71 %): PTL, s. r. o., TJ Jiskra, Medou, z.s., Ing. Patrik 

Sukdolák; Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, A. F. C. Humpolec, Medou, z.s. 

Veřejný sektor – 1 člen (14,29 %): Město 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 %) – Město Humpolec, 

Podnikatelé: 1 člen (14,29 %) – PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen (14,29 %) – Ing. Patrik 

Sukdolák, Církve: 1 člen (14,29 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec.  

 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2019: Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako 

zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. 

 

2. Informace o personální situaci na MAS. 

Nová zaměstnankyně MAS, která byla zaměstnána v MAS od prosince 2018, podala výpověď 

ve zkušební době ke dni 14. 1. 2019. Nyní probíhá nové výběrové řízení na pozici projektový 

manažer. Přihlásilo se několik zájemců. V současné době probíhají pohovory s uchazeči. 

 

Usnesení č. 2/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o personální situaci v kanceláři 

MAS.  

 

3. Schválení zprávy o plnění ISg (Integrované strategie MAS). 

Zpráva o plnění Integrované strategie MAS (ISg) se podává každý půl rok. S daty za 1. 1. – 30. 

6. do 20. 7. daného roku. A s daty od 1. 7. – 31. 12. do 20. ledna roku následujícího. Nyní již 

podáváme 3. ZoR o realizaci integrované strategie. Zpráva je za období od 1. 7. 2018 do 31. 

12. 2018. Ve zprávě se popisují informace o realizaci strategie – informace o vyhlášených 

výzvách, o ukončených výzvách, informace dosažených indikátorech apod. Pro tuto ZoR nám 

byly podklady pro vyplnění zaslány z ministerstev později, proto je dovoleno odevzdat zprávu 

do konce měsíce ledna 2019. 

Zpráva o plnění strategie obsahuje informace o všech realizovaných programech. V našem 

případě nyní za IROP, PRV, OPZ a je předkládána přes systém CSSF14+ na Ministerstvo pro 

místní rozvoj (MMR), které následně bude provádět kontrolu odevzdané zprávy a případně 

budeme vyzváni k opravě. 

 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2019: Rada MAS schválila znění 3. ZoR ISg. 
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4. Projednání nové výzvy OPŽP – text výzvy a kritéria pro věcné hodnocení. 

Jak již bylo probíráno na minulých jednáních Rady MAS, probíhá příprava kanceláře MAS na 

administraci 4. operačního programu – Operační program Životní prostředí (OPŽP).  

Výzva bude zaměřena na SC 4.4. Revitalizace zeleně v obcích do 500 obyvatel. Žadatelem 

mohou být jak obce, tak i ostatní subjekty z území – definované ve výzvě MAS. Podporována 

bude úprava parků, zeleně, ošetření stromů, příp. jezírka (dále dle specifik dané výzvy). Veškeré 

aktivity musí být realizovány v intravilánu obce a na veřejně přístupném místě. Veškeré 

podmínky budou v nejbližší době zveřejněny na webu MAS www.humpolecko.cz  

MAS již byla schválena žádost o změnu – přidání programového rámce OPŽP do strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Humpolecka. 

Plánované vyhlášení výzvy je 28. 2. 2019. Příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2019, aby si 

žadatelé stihli nachystat ekologické posudky, které se musí dělat ve stanoveném termínu. 

Na dotaci můžeme rozdělit 10 mil. Kč. Maximální výše projektu může být 16.666.666 Kč 

(CZV). Minimální výše projektu je 100.000 Kč. Pokud se celých 10 mil. Kč nevybere v rámci 

této první výzvy, tak může MAS ihned, během několika dní, výzvu znovu vyhlásit a nechat 

příjem žádostí až do 6. 1. 2020. 

Nyní je ještě potřeba nastavit kritéria pro věcné hodnocení. Kancelář MAS navrhla stanovit tato 

tři kritéria pro věcné hodnocení: Celkové způsobilé realizační výdaje, Přínos pro zvýšení 

ekologické stability a Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce (viz příloha 

v podkladech jednání). Nad navrženými kritérii proběhla diskuse a členy Rady bylo doporučeno 

opravit 1. hodnotící kritérium a hranici nastavit z 500 tis. Kč na 1 mil Kč.  

Součástí připravované výzvy jsou i interní postupy pro OPŽP, které budou schváleny na příštím 

jednání Rady MAS. Výzva bude poslána na OPŽP ke schválení, abychom ji mohli vyhlásit. 

Úkol pro MAS: informovat starosty z území ORP Humpolec na jednání mikroregionu o 

připravované výzvě OPŽP. 

 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2019: Rada MAS schválila znění výzvy OPŽP a schválila hodnotící kritéria pro 

věcné hodnocení výzvy MAS OPŽP vč. zvýšení hranice z 500 tis. Kč na 1 mil. Kč u kritéria č. 

1. 

 

5. Informace o přijatých projektech na MAS – OPZ. 

V tomto bodě byly členové Rady MAS informováni o ukončených výzvách MAS. Veškeré 

informace jsou zveřejněny na webu MAS http://humpolecko.cz/vyzvy-prv V současné době u 

přijatých projektů probíhá kontrola Formálních náležitostí a přijatelnosti a ohodnocení projektů 

externím hodnotitelem 

Byly vyhlášeny a ukončeny celkem 4 výzvy: 

Prorodinná opatření – byla přijata 1 žádost o dotaci – KČT Šlápoty Hněvkovice – zde peníze 

zbydou a výzva bude znovu vyhlášena. 
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Sociální podnikání – byly přijaty dvě žádosti. 

Zaměstnanost – byly přijaty tři žádosti o dotaci 

Sociální služby a sociální začleňování – byly přijaty dvě žádosti o dotaci. 

 

Externí hodnotitel nyní hodnotil v naší MAS první projekty. Zatím oba projekty, které 

ohodnotil, nebyly z jeho strany doporučeny k podpoře. Nyní, v měsíci únoru, bude svolána 

výběrová komise, která projekty oboduje projekty z 2. výzvy OPZ – Sociální podnikání. 

Ta opatření, která nebudou vyčerpána, budou znovu vyhlášena na konci února či na konci 

dubna. 

 

Přišel p. Josef Jirků a proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Bylo přítomno 8 z 9 členů Rady 

MAS. 

Sektory: Soukromý sektor – 6 členů (75,00 %): PTL, s. r. o., TJ Jiskra, Medou, z.s., Ing. Patrik 

Sukdolák; Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, A. F. C. Humpolec, Medou, z.s. 

Veřejný sektor – 2 členové (25,00 %): Město Humpolec, ZUŠ G. Mahlera Humpolec 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 2 členové (25 %) – Medou, z.s., ZUŠ G. Mahlera 

Humpolec Sport: 2 členové (25 %) TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec Obce: 1 člen (12,5 %) – Město 

Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (12,5 %) – PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen (12,5 %) – Ing. 

Patrik Sukdolák, Církve: 1 člen (12,5 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec.  

 

Usnesení č. 5/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o výzvách OPZ. 

 

6. Projednání harmonogramu výzev 2019. 

Z IROP již bylo vyhlášeno 8 výzev. Nyní ještě zbývá vyhlásit poslední výzvu: – 9. výzva IROP 

– sociální podnikání se zbývající alokací IROP.  

Zatím ještě není schválena změna strategie, na základě, které budeme moci tuto výzvu vyhlásit 

(přidání způsobilého žadatele – stávající sociální podnikatel a změna výše alokace). Nyní máme 

vyhlášenou 4. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV) na 2,6 mil. Kč ve Fichi č. 4, která je 

zaměřena na nezemědělské podnikání, kde končí příjem ŽoD dne 15. 2. 2019. Pokud ještě v této 

Fichi č. 4 nějaké finance zbydou, tak bude výzva znovu vyhlášena – v dubnu 2019. 

Nevyčerpané finance, které zbývají v ostatních Fichích, cca 4,7 mil. Kč, budou převedeny na 

čl. 20 z PRV, pro který se v současné době se ještě nastavují pravidla (asi nebudou podporovány 

objekty ve vlastnictví obce). Výzva na tzv. článek 20, nebude vyhlášena dříve než v prosinci 

2019. 

OPZ – další výzvy budou vyhlášeny znovu co nejdříve (únor, duben 2019). 

OPŽP – výzva bude vyhlášena 28. 2. 2019. 

 

Hlasování: 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6/2019: Rada MAS schválila harmonogram výzev MAS pro rok 2019. 

 

7. Informace k Mid-term evaluaci strategie MAS.  

MAS nyní musí provést Mid-term evaluaci, tzv. střednědobé hodnocení. Nyní je MAS 

Humpolecka v polovině realizace naší strategie. Mid-term evaluace je povinná. Celý proces 

hodnocení zabere cca 3 měsíce. Máme k dispozici návod pro provedení této evaluace. V rámci 

hodnocení budeme muset udělat alespoň jednu tzv. Focus Group a budeme realizovat rozhovory 

se starosty a bude se aktualizovat zásobník projektů v obcích. 

 

Usnesení č. 7/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o výzvách MAS. 

 

8. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb. 

Projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec je nyní v plné realizaci. Konec 

realizace je stanoven na 31. 8. 2019. V minulých dnech, 14., 17. a 24. 1. 2019 proběhly již třetí 

pracovní skupiny a koordinační skupina. Příští jednání PS bude v březnu či dubnu. Výstupem 

projektu bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a akční plán, které budou schvalovat 

zastupitelstva obcí v území Humpolecka. 

Velmi úzce v projektu spolupracujeme s městem Humpolec s p. Ing. Josefem Fialou, s Ing. 

Lenkou Bartákovou a nově s Mgr. Alenou Kukrechtovou. 

 

Usnesení č. 8/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o projektu Komunitní plán 

sociálních služeb. 

 

9. Informace o projektu MAP 2 – věcné hodnocení.  

MAS podala žádost na projekt MAP 2 v ORP Humpolec. Projekt prošel věcným hodnocením. 

Byl hodnocen dvěma hodnotiteli a každý z nich navrhl nějaké krácení plánovaných výdajů. 

Žádost byla podána na 9,6 mil. Kč. Celkem 60 % z rozpočtu půjde na administraci projektu a 

40 % půjde na aktivity škol. Na tento projekt budou přijati noví zaměstnanci. Výstupem 

projektu je implementace MAP I. – strategie základního vzdělávání v regionu. Budou 

realizovány akce na školách, případně nákup neinvestičního vybavení pro školy. V rámci 

projektu vznikne velký tým, který bude tvořen zástupci škol a školských zařízení a dalších 

orgánů. V úterý 29. 1. 2019 zasedá výběrová komise a cca za 14 dní bude zveřejněn zápis 

z jednání. 

 

Usnesení č. 9/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o projektu MAP 2. 

 

10. Další.  

Kancelář MAS navrhuje ponechat termíny pro jednání Rady MAS vždy poslední pondělí 

v měsíci. Pouze se změní začátek jednání z 16:00 hod. na 16:30 hodin. Jednání jsou prozatím 

plánována v tyto dny: 

• 25. února 2018 
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• 25. března 2018 

• 29. dubna 2018 

• 27. května 2018 

• 24. června 2018 

 

Bylo by dobré zveřejnit další články v Radničních listech – komplexní představení MAS, 

projekt Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a více se zaměřit na propagaci MAS, její 

činnosti a jejích výzev. 

 

Usnesení č. 10/2019: Rada vzala na vědomí výše uvedené informace. 

 

11. Diskuse, Závěr.  

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin. 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 28 1. 2019 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Hrala …………………………….. 

 V Humpolci dne 28. 1. 2019 
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