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Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 29. 10. 2018
Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin.
Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka
Bartáková), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), Ing.
Patrik Sukdolák, TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková)
Omluveni: Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec,
OPraem.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků),
Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.)
Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Eliška Matulová

Program jednání:
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Rady spolku.
2. Informace o personální situaci v MAS
3. Informace o přípravě projektu MAP II
4. Změna v zastupitelstvech obcí
5. Další informace o činnosti MAS
6. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 3. výzva IROP - chodníky
7. Diskuse, Závěr
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Rady spolku.
Jednání Rady MAS začalo v 16:10 hodin. Vít Skála přivítal přítomné na jednání a předal slovo
vedoucímu kanceláře MAS, p. Hralovi, který představil program jednání.
Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová a na ověřovatele zápisu Pavel Hrala. Dále
proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Přítomno bylo 6 z 9 členů Rady MAS.
Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (67 %): PTL, s. r. o., TJ Jiskra, Medou, z.s., Ing. Patrik
Sukdolák; Veřejný sektor – 2 členové (33 %): Město Humpolec, Obec Želiv
Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 2 členové (33 %) – Medou, z.s., TJ Jiskra, Obce: 2
členové (33 %) – Město Humpolec, Obec Želiv, Podnikatelé: 1 člen (17 %) – PTL, s. r. o.,
Fyzické osoby: 1 člen (17 %) – Ing. Patrik Sukdolák
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Hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2018: Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako
zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.
2. Informace o personální situaci v MAS
Ing. Eliška Matulová dala v MAS výpověď a z kanceláře odchází ke konci měsíce listopadu
2018. V měsíci září bylo vypsáno výběrové řízení na nového zaměstnance do kanceláře MAS
na pozici odborný pracovník – projektový manažer. V průběhu září a října probíhaly přijímací
pohovory s uchazeči o zaměstnání. Vzhledem k narůstajícím činnostem nově přijmeme dva
zaměstnance a to na 1,0 úvazku na pozici odborný pracovník – projektový manažer, který bude
mít na starosti administrativní záležitosti i hodnocení jednotlivých projektů. Dále bude přijata
zaměstnankyně na 0,5 úvazku na pozici Odborný pracovník/asistent, která bude mít na starosti
projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec, který budeme následující rok
dokončovat (k 30. 8. 2019).
Usnesení č. 61/2018: Rada MAS vzala na vědomí informace o personální situaci v kanceláři
MAS.
3. Informace o přípravě projektu MAP II
Ve středu 31. 10. 2018 ve 14:00 hodin bude ukončen příjem žádostí o dotaci do výzvy č.
02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Na projektu v současné době
dokončujeme práce pro podání žádosti o dotaci. Po podání žádosti začne hodnocení formálních
náležitostí a poté zasedne výběrová komise, která podané žádosti oboduje a případně pokrátí
finanční prostředky nastavené v rozpočtu žádostí o dotaci. Do projektu se zapojí všech 16 škol
(ZŠ, MŠ, ZUŠ) z území ORP Humpolec. Rozpočet bude nastaven na cca 9,6 mil. Kč. Projekt
bude realizován 3 roky, tj. do konce února 2022.
Usnesení č. 62/2018: Rada MAS vzala na vědomí informace o připravované žádosti o dotaci
na projekt MAP II.
4. Změna v zastupitelstvech obcí
Po volbách do zastupitelstev obcí, které proběhly 5. a 6. října 2018 nastalo několik změn.
V MAS jsou zapojeny tyto obce: Senožaty, Hojanovice, Humpolec, Želiv, Jiřice, které jsou ve
Valné hromadě, Radě MAS, Kontrolním a monitorovacím výboru či ve Výběrové komisi.
Jelikož někteří bývalí zastupitelé nebyli do nového zastupitelstva obce zvoleni, bude nutné
obnovit obsazení zástupců těchto obcí v jednotlivých orgánech MAS. Své zástupce do těchto
orgánů si zvolí nové zastupitelstvo dané obce ve spolupráci s kanceláří MAS.
Dále zazněla informace, že v Radě MAS nastane střet zájmů. V zastupitelstvu města Humpolec
budou od pátku 2. 11. 2018 po složení slibu zasedat členové Rady MAS (Ing. Lenka Bartáková,
Mgr. Zuzana Žaloudková) a vedoucí kanceláře MAS (Mgr. Pavel Hrala), kteří se nebudou moci
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podílet na hodnocení projektů podaných městem Humpolec do výzev vypsaných místní akční
skupinou. V případě města Humpolec je pravděpodobné, že bude místo místostarostky Lenky
Bartákové zvolen jiný zástupce města.
Usnesení č. 63/2018: Rada MAS vzala na vědomí informace o změnách v MAS kvůli změnám
v zastupitelstvech obcí.
5. Další informace o činnosti MAS
 Na listopad-prosinec chystáme termín zasedání Valné hromady, která se uskuteční ve
Velké zasedací místnosti města Humpolec.
 Potřebujeme získat nové členy do MAS. Budou osloveny zástupci z místních spolků
(sportovci, hasiči, a další neziskové organizace), kteří by chodili na jednání Rady MAS.
 Chystá se v PRV článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech,
který bude podporovat např. tyto oblasti:
o veřejná prostranství v centru obcí, kulturní infrastruktura, zázemí pro sport,
spolkovou činnost, práci s mládeží, a volnočasové aktivity, venkovské školy a
školky, školní jídelny, stezky, kulturní objekty a prvky, místní muzea a expozice
(klubovny, návsi, …). Finální pravidla by měla být známa do konce tohoto roku.
 Nejdříve v prosinci, po otevření Portálu farmáře, plánujeme vyhlásit výzvu z PRV na
Fichi č. 4 pro nezemědělské podnikatele.
 V současné době máme vyhlášené výzvy z OPZ, již máme nějaké zájemce. Tři výzvy
skončí na 30. listopadu a výzva na sociální služby a sociální začleňování bude končit
14. prosince.
Usnesení č. 64/2018: Rada MAS vzala na vědomí informace týkající se činnosti MAS.
6. Schválení Seznamu vybraných a nevybraných žádostí 3. výzva IROP – chodníky
Před zahájením jednání na tento bod proběhla kontrola střetu zájmů. Ing. Lenka Bartáková,
jelikož je stále ještě místostarostka města Humpolec, byla ve střetu zájmů, protože byl
hodnocen projekt podaný městem Humpolec. Lenka Bartáková se jednání o tomto bodu
neúčastnila, nehlasovala a v místnosti nebyla přítomna.
Další střet zájmu nebyl identifikován, jelikož nově zvolení zastupitelé města Humpolec
(Žaloudková) ještě nesložili slib a tudíž ještě nejsou zastupiteli města Humpolec.
Kontrola usnášeníschopnosti:
Zájmové skupiny při hlasování o projektech v rámci 3. výzvy IROP: Neziskové organizace
2 členové (40 %) – Medou, Jiskra, Obce 1 člen (20 %) – Obec Želiv, Podnikatelé 1 člen (20 %)
– PTL, Fyzické osoby 1 člen (20 %) – Patrik Sukdolák
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Výběrová komise ke 3. výzvě IROP zasedla 18. září 2018 a obodovala projekty ve 3. výzvě
IROP – chodníky. Kvůli problémům se systémem nebylo možné zadat dříve výsledky do
systému. Výsledky VH byly zadány 5. 10. 2018. Následně začala běžet lhůta 15 kalendářních
dní pro podání odvolání, která skončila 20. 10. 2018. Nikdo se proti rozhodnutí Výběrové
komise neodvolal, a tak nyní může Rada MAS schválit seznam projektů určených k podpoře.
Schváleny jsou 4 projekty (Staré Bříště, Koberovice, Humpolec, Kaliště). Jako náhradník bude
na CRR zaslán projekt obce Horní Rápotice. Projekt obce Jiřice nebude podpořen, protože
získal nejméně bodů a již na něj nezbyla alokace vyhlášená pro tuto výzvu. Seznam
doporučených/ nedoporučených žádostí k financování je v příloze tohoto zápisu.
Hlasování:
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 65/2018: Rada MAS schválila Seznam doporučených/nedoporučených žádostí o
dotaci k financování v rámci 3. výzvy IROP.
7. Diskuse, Závěr
Příští Rada MAS bude opět v pondělí dne 26. 11. 2018 od 16:00 hodin.
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

Zapsala: Monika Krčilová

…………………………….
V Humpolci dne 29. 10. 2018

Ověřil: Pavel Hrala

……………………………..
V Humpolci dne 29. 10. 2018

Přílohy:
 Seznam doporučených/nedoporučených žádostí k financování

