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

dne 30. 9. 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), 

Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků). Rada v počtu 

4 přítomných členů z celkového počtu 9 nebyla usnášeníschopná.  

 

Předsedající: A. F. C. Humpolec (Václav Duben) 

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

Omluveni: Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), Medou, z.s. (Mgr. Zuzana 

Žaloudková), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek),  

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o FESSTu 2019.  

3. Informace o proběhlém auditu MAS, změna předsedy MAS.  

4. Informace o výzvách OPZ – 7. výzva Podpora zaměstnanosti II., 8. výzva Sociální 

podnikání III. 

5. Ukončení projektu KPSS – Komunitní plán sociálních služeb.  

6. Další činnosti MAS v roce 2019.  

7. Diskuse, Závěr.  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Vzhledem k tomu, že se nesešla usnášeníschopná Rady v min. počtu 5 členů, proběhlo pouze 

pracovní jednání přítomných členů Rady dle navrženého programu.  

 

2. Informace o FESSTu 2019. 

Členům Rady MAS byly shrnuty informace o proběhlém festivalu sociálních služeb FESST. 

Akce proběhla v pátek 27. 9. 2019 v humpoleckém parku Stromovka. V minulosti již proběhl 

jedna prezentace sociálních služeb (cca v roce 2015), která se konala před humpoleckým kinem. 

Akci tenkrát organizoval Ing. Josef Fiala z odboru Zdravotnictví a sociálních věcí. 

Akci organizovala Bc. Martina Krčilová. S prezentací a propagací jí pomáhala Mgr. Aneta 

Slavíková, mluvčí města Humpolec. Festival jsme spolupořádali s Městem Humpolec. Záštitu 

převzal Mgr. Pavel Franěk – 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Alena Kukrechtová 
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– místostarostka města Humpolce. Na akci jsme získali dotaci z Nadačního fondu pro 

Pelhřimovsko. Sponzorovali nás: Six Point Two, Rodinný pivovar Bernard a Reality 11. 

Festival moderovala Tereza Šnajdr Stýblová, která během dne také dělala rozhovory 

s poskytovateli sociálních služeb, s realizátory komunitního plánu – P. Hralou, J. Fialou, dále 

také s A. Kukrechtovou a také P. Fraňkem. 

Během dne byl představen katalog poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP 

Humpolec, který bude distribuován na předem určená místa – obce, k lékařům, MěKIS,…. 

 

Na jednání Rady zazněly dotazy a připomínky. 

- Je třeba tento festival dělat na veřejnosti dobře přístupném místě – venku ne uvnitř. 

- Bude obměna prezentujících se poskytovatelů? Spíše ne, protože na festivalu byli 

prezentování poskytovatelé, kteří působí na území Humpolecka. 

- Sjednotit, kdo bude točit pivo! 

- Dotázat se poskytovatelů na zpětnou vazbu – co se jim líbilo, nelíbilo, zda získali 

nového klienta, atd. 

- Do říjnových Radničních listů dát shrnutí, že akce proběhla. 

- Bylo by dobré v organizování festivalu pokračovat. – Akci chceme dělat minimálně 1x 

za dva roky. 

 

3. Informace o proběhlém auditu MAS, změna předsedy MAS.  

- Audit MAS – Jak již byla Rada informována, během letních prázdnin, proběhl audit 

účetnictví MAS za rok 2018. Kontrolu před auditem MAS prováděla Ing. Pavla Vincencová 

a samotný audit provedl Ing. Pavel Malimánek. Audit byl odevzdán na MMR přes systém 

do konce srpna. Následně byl vrácen z MMR k doplnění, které již bylo odesláno a poté 

schváleno.  

- Předseda MAS – Na minulém jednání Rady byl zvolen novým předsedou MAS klub A.F.C 

Humpolec, který zastupuje pan Václav Duben. Informace již byla nahlášena na rejstříkový 

soud, kde to bylo již ve veřejně přístupném rejstříku na Justici.cz změněno. 

 

4. Informace o výzvách OPZ – 7. výzva Podpora zaměstnanosti II., 8. výzva 

Sociální podnikání III. 

Výzvy byly vyhlášeny 24. 9. 2019. Příjem žádostí bude ukončen 24. 10. 2019 ve 12 hodin. 

Výzva na sociální podnikání je vyhlášena již potřetí. Podporu zaměstnanosti vyhlašujeme 

podruhé. Více informací je uvedeno na webu MAS http://humpolecko.cz/dotace-a-

granty/vyzvy-prv/ 

 

5. Ukončení projektu KPSS – Komunitní plán sociálních služeb.  

Projekt byl realizován minulé 2 roky a skončil 31. 8. 2019. Výstupem projektu je Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb, který byl prezentován na FESSTu, Střednědobý plán 

sociálních služeb a Akční plán sociálních služeb, který ještě bude projednán a schválen na 

zastupitelstvu města Humpolec v měsíci listopadu 2019. 
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Do konce měsíce října musí být podána závěrečná žádost o platbu (ŽoP) a zpráva o realizaci 

(ZoR) a také je třeba nahrát vytvořené dokumenty do systému MPSV. 

Na základě výstupu z komunitního plánování byl na ukončení projektu uspořádán festival 

sociálních služeb FESST. 

 

6. Další činnosti MAS v roce 2019.  

Co MAS čeká do konce roku 2019: 

- Hodnocení výzev OPZ – FN a P, VH. 

- Ukončení výzvy OPŽP. 

- Vyhlášení 9. výzvy IROP – Sociální podnikání. 

- 15 let MAS – 16. 12. 2019.  

o Je třeba vymyslet program: 

▪ Prezentace členů MAS 

▪ Snídaně starostů 

▪ Valná hromada a „vánoční večírek – 15 let MAS“ 

▪ Zpravodaj MAS – kdo byl původně členem….. 

▪ Dárky – MERCH MASky 

- svolat KMV 

 

7. Informace o evaluační zprávě MAS 

Evaluační zprávu jsme odevzdali. Znění zprávy bylo zasláno členům Rady MAS. V rámci 

evaluace se hodnotili procesy MAS v rámci jednotlivých operačních programů. Až bude zpráva 

schválena, budeme moci připravit a vyhlásit výzvu na tzv. čl. 20 z PRV. 

 

8. Diskuse, Závěr.  

- Na příštím jednání Rada MAS nastaví kritéria pro čl. 20 a projedná schválení této fiche. 

- Termín! 26. 11. 2019 (spíše 20. 11. 2019) – Želivské ozvěny. Můžeme poslat článek, který 

bychom chtěli zveřejnit. 

- Informace o proběhlém hlasování per rollam – je přílohou z minulého zápisu z jednání. 

 

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v kavárně Cowork:s (bude upřesněno) v pondělí 21. 10. 

2019 od 16:00 hodin. 

Jednání skončilo v 17:00 hodin. 

 

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

 V Humpolci dne 30. 9. 2019 

 

 

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

 V Humpolci dne 30. 9. 2019 
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