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

dne 29. 4. 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.), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Ing. Patrik 

Sukdolák, Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová) 

 

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

 

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

 

Omluveni: A. F. C. Humpolec (Václav Duben), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), 

TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek) 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Schválení vybraných projektů 3. a 4. výzvy OPZ. 

3. Schválení vybraných projektů 4. výzvy PRV a navýšení alokace Fiche č. 4 

o 599.000,- Kč.  

4. Schválení vybraného projektu 7. výzvy IROP komunitní centrum. 

5. Schválení vybraných projektů 5. výzvy OPZ – sociální podnikání.  

6. Informace o zahájeném projektu MAP II – tvorba realizačního týmu, zahájení realizace 

apod.  

7. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb.  

8. 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 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 – 4 členové (66,67 %): Medou, z.s., Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, PTL, s. r. o., Ing. Patrik Sukdolák, fyzická osoba, Veřejný sektor – 2 

členové (33,33 %): Obec Želiv, Město Humpolec 
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Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (16,67 %) – Medou, z.s., Obce: 2 členové 

(33,33 %) – Obec Želiv, Město Humpolec, Církve: 1 člen (16,67 %) Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (16,67 %) PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen 

(16,67 %) Ing. Patrik Sukdolák. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 31/2019: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. 

 

2. Schválení vybraných projektů 3. a 4. výzvy OPZ. 

3. výzva OPZ – Zaměstnanost 

Alokace výzvy byla 2 189 850 Kč. Do této výzvy prošly do Věcného hodnocení projekty dvou 

žadatelů – Attavena, o.p.s., Šedová clean service – Humpolecko, z.ú. v celkové výši 

4 359 712,50 Kč, tzn. dojde zde k „soutěži“ mezi projekty. 

Před zahájením jednání pro tento bod proběhla kontrola střetu zájmů. Nikdo nebyl ve střetu 

zájmů. Všichni členové Rady podepsali etický kodex. 

 

Proběhla kontrola složení přítomných členů Rady MAS – celkem bylo přítomno 6 členů. 

- Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (66,67 %): Medou, z.s., Římskokatolická 

farnost, děkanství Humpolec, PTL, s. r. o., Ing. Patrik Sukdolák, fyzická osoba, Veřejný 

sektor – 2 členové (33,33 %): Obec Želiv, Město Humpolec 

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

2 členové (33,33 %) – Obec Želiv, Město Humpolec, Církve: 1 člen (16,67 %) 

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

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

 

Výběrová komise ke 3. výzvě OPZ – zaměstnanost zasedla dne 28. 3. 2019 a obodovala oba 

projekty. Výsledky Věcného hodnocení byly zadány do systému dne 5. 4. 2019. Nyní Rada 

MAS může schválit seznam projektů určených k podpoře. Seznam doporučených/ 

nedoporučených žádostí k financování je součástí příloh tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 32/2019: Rada MAS schválila Seznam doporučených/nedoporučených žádostí o 

dotaci k financování v rámci 3. výzvy OPZ – Zaměstnanost.  
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4. výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování 

Alokace výzvy byla 4 379 710,- Kč. Do této výzvy prošly do Věcného hodnocení projekty obou 

dvou žadatelů – Medou, z.s., Šedová clean service – Humpolecko z.ú. v celkové výši 

6 137 406,20 Kč, tzn. že zde dojde k „soutěži“ mezi projekty. 

Před zahájením jednání pro tento bod proběhla kontrola střetu zájmů. Mgr. Zuzana Žaloudková, 

která zastupuje Medou, z.s. byla ve střetu zájmů, protože byl hodnocen jimi podaný projekt. 

Zuzana Žaloudková se jednání o tomto bodu neúčastnila, nehlasovala a v místnosti nebyla 

přítomna. 

Všichni členové Rady, kteří nebyli ve střetu zájmů, podepsali etický kodex. 

 

Proběhla kontrola složení přítomných členů Rady MAS – celkem bylo přítomno 5 členů. 

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

Humpolec, PTL, s. r. o., Ing. Patrik Sukdolák, fyzická osoba, Veřejný sektor – 2 členové 

(40 %): Obec Želiv, Město Humpolec 

- Zájmové skupiny: Obce: 2 členové (40 %) – Obec Želiv, Město Humpolec, Církve: 

1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (20 %) 

PTL, s. r. o., Fyzické osoby: 1 člen (20 %) Ing. Patrik Sukdolák. 

 

Výběrová komise ke 4. výzvě OPZ – Sociální služby a sociální začleňování zasedla 28. 3. 2019 

a obodovala projekty. Výsledky VH byly zadány do systému 5. 4. 2019. Nyní Rada MAS může 

schválit seznam projektů určených k podpoře. Seznam doporučených/ nedoporučených žádostí 

k financování je v příloze tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 33/2019: Rada MAS schválila Seznam doporučených/nedoporučených žádostí 

o dotaci k financování v rámci 4. výzvy OPZ – Sociální služby a sociální začleňování.  

 

Mgr. Zuzana Žaloudková se vrátila na jednání. 

 

3. Schválení vybraných projektů 4. výzvy PRV a navýšení alokace Fiche č. 4 

o 599.000,- Kč. 

Před zahájením jednání pro tento bod proběhla kontrola střetu zájmů. Ing. Patrik Sukdolák, 

který podal projekt do 4. výzvy PRV, byl ve střetu zájmů, protože byl hodnocen jím podaný 

projekt. Patrik Sukdolák se jednání o tomto bodu neúčastnil, nehlasoval a v místnosti nebyl 

přítomen. Všichni členové Rady, kteří nebyli ve střetu zájmů, podepsali etický kodex. 

Proběhla diskuse ohledně toho, zda bude 4. výzva z PRV navýšena o 599.000,- Kč nebo ne, 

aby mohl být podpořen projekt firmy Animo Praha, a.s., který je čtvrtý v pořadí (nyní hraniční 

projekt). Částka 599 000,- Kč zbývá ze 3. výzvy, ve které byl ukončen jeden projekt. 
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Proběhla kontrola složení přítomných členů Rady MAS – celkem bylo přítomno 5 členů. 

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

Humpolec, PTL, s. r. o., Medou, z.s., Veřejný sektor – 2 členové (40 %): Obec Želiv, 

Město Humpolec 

- Zájmové skupiny: Obce: 2 členové (40 %) – Obec Želiv, Město Humpolec, Církve: 

1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, Podnikatelé: 1 člen (20 %) 

PTL, s. r. o., Neziskové organizace: 1 člen (20 %) – Medou, z.s., 

 

Pavel Hrala informoval o zasedání Výběrové komise, které proběhlo ve čtvrtek 25. 4. 2019. 

Seznam vybraných a nevybraných projektů byl přílohou podkladů pro jednání Rady. Následně 

byly představeny jednotlivé projekty. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 34/2019: Rada spolku schválila navýšení alokace 4. výzvy PRV a schválila 

Seznam vybraných a nevybraných projektů v rámci 4. Výzvy PRV. 

 

Ing. Patrik Sukdolák se vrátil na jednání. 

 

4. Schválení vybraného projektu 7. výzvy IROP komunitní centrum. 

Projednání tohoto bodu bylo odloženo z důvodu technických potíží s monitorovacím systémem 

– hlasování proběhne per rollam. 

 

5. Schválení vybraných projektů 5. výzvy OPZ – Sociální podnikání.  

5. výzva OPZ – Sociální podnikání 

Před zahájením jednání pro tento bod proběhla kontrola střetu zájmů. PhDr. Ing. Vít Skála, 

Ph.D., zastupuje PTL, s. r. o., který podal projekt do 5. výzvy OPZ – Sociální podnikání, byl 

ve střetu zájmů, protože byl hodnocen jím podaný projekt. Vít Skála se jednání o tomto bodu 

neúčastnil, nehlasoval a v místnosti nebyl přítomen. 

Byl podepsán etický kodex. 

Alokace výzvy byla 5 839 600,- Kč. Do této výzvy prošly do Věcného hodnocení projekty obou 

žadatelů – PTL, s.r.o., Šedová clean service, o.p.s. v celkové výši 5 056 135,- Kč. 

 

Proběhla kontrola složení přítomných členů Rady MAS – celkem bylo přítomno 5 členů. 

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

Humpolec, Patrik Sukdolák, Medou, z.s., Veřejný sektor – 2 členové (40 %): Obec 

Želiv, Město Humpolec 

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

(40 %) – Obec Želiv, Město Humpolec, Církve: 1 člen (20 %) Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, Fyzické osoby: 1 člen (20 %) Ing. Patrik Sukdolák. 
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Výběrová komise k 5. výzvě OPZ – Sociální podnikání zasedla 25. 4. 2019 a obodovala 

projekty. Výsledky VH byly zadány do systému 26. 4. 2019. Nyní Rada MAS může schválit 

seznam projektů určených k podpoře. Seznam doporučených/ nedoporučených žádostí 

k financování je v příloze tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 35/2019: Rada MAS schválila Seznam doporučených/nedoporučených žádostí o 

dotaci k financování v rámci 5. výzvy OPZ – Sociální podnikání.  

 

PhDr. Ing. Vít Skála, PhD. se vrátil na jednání. 

 

6. Informace o zahájeném projektu MAP II – tvorba realizačního týmu, zahájení 

realizace apod.  

V krátkosti byly sděleny informace o projektu MAP II. Realizace projektu začala 1. 4. 2019 a 

bude trvat 36 měsíců do 31. 3. 2022. Finanční podpora je 7,4 mil. Kč a bude zapojeno všech 

16 škol z území. Členům Rady MAS byla představena Petra Jírová – koordinátorka projektu. 

Na pozici hlavní manažerky je zaměstnána Jana Dománková. Na pozici finanční manažerky 

bude Julie Svatková. Do realizace projektu bude zapojen Vlastimil Fiala, ředitel ZŠ Hradská 

Humpolec. Dále také paní Miluše Koudelková a Xenie Zemanová 

V pondělí 29. 4. 2019 proběhlo odpoledne ve Velké zasedací místnosti MěÚ Humpolec setkání 

ředitelů škol s realizátory projektu. Dne 20. 5. 2019 bude setkání Řídícího výboru MAP II, na 

kterém se ustanoví členové Řídícího výboru, který bude poměrně obsáhlý. Následně je v plánu 

realizace rozhovorů realizátorů s řediteli škol a budou zjišťovány jejich potřeby. 

 

Usnesení č. 36/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o projektu MAP II. 

 

7. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb.  

Byly sděleny aktuální informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb. V současné době 

se dokončuje finální verze střednědobého plánu, který byl zaslán členům pracovních skupin 

k připomínkování. Na začátek května jsou naplánovány pracovní skupiny a koordinační 

skupina.  

Finální dokument bude komunitně projednán na zastupitelstev obcí Jiřice, Želiv a Humpolec. 

Dokument musí schválit zastupitelstvo města Humpolec – nejpozději na svém červnovém 

jednání, které bude 26. 6. 2019, kde také bude Komunitní plán prezentován. 

V září 2019 bude uspořádán festival sociálních služeb – přehlídka služeb, který bude 

slavnostním zakončením realizace projektu. 

V pátek 26. 4. 2019 byla vyhlášena výzva 106 – Podpora procesu plánování sociálních služeb 

na obecní úrovni z OPZ. Výzva je zaměřena na vypracování komunitního plánu sociálních 
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služeb v územích, ve kterých ještě KPRSS nebyl realizován, tzn. do této výzvy se naše MAS 

nemůže přihlásit. 

 

Usnesení č. 37/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o Komunitním plánu rozvoje 

sociálních služeb. 

 

8. Diskuse, Závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v kanceláři MAS 27. 5. 2019 od 16:30 hodin. 

 

Jednání skončilo v 17:30 hodin. 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 29. 4. 2019 

 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 29. 4. 2019 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

- Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu – 3. výzva OPZ 

- Zápis z jednání rozhodovacího orgánu – 3. výzva OPZ 

- Etický kodex – 3. výzva OPZ 

- Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu – 4. výzva OPZ 

- Zápis z jednání rozhodovacího orgánu – 4. výzva OPZ 

- Etický kodex – 4. výzva OPZ 

- Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci – 4. výzva PRV 

- Etický kodex – 4. výzva PRV 

- Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu – 5. výzva OPZ 

- Zápis z jednání rozhodovacího orgánu – 5. výzva OPZ 

- Etický kodex – 5. výzva OPZ 

- Prezenční listina 
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