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

dne 27. 02. 2018 

 

Přítomní: Medou z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), 

Obec Želiv (Ing. František Dolejš), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. 

Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek) 

 

Hosté, zaměstnanci kanceláře MAS: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Eliška Matulová, Bc. Monika 

Krčilová 

 

Omluveni: PTL, s.r.o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), 

Ing. Patrik Sukdolák, Mladé Bříště 

 

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

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku 

2. Schválení seznamu vybraných a nevybraných projektů – 1. výzva PRV 

3. Schválení změny strategie – změna podporovaných aktivit-studie IROP – opatření 4.3.1. 

Zvyšování efektivity veřejné správy 

4. Schválení směrnice o mzdách a odměňování zaměstnanců  

5. Směrnice skartační řád 

6. Schválení Fichí č. 5 a 6  

7. Diskuse, Závěr 

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady spolku začalo v 16:00 hodin. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Celkem bylo 

přítomno pět členů. Tři zástupci (60 %) byli ze soukromého sektoru a dva (40 %) za veřejný 

sektor. Rada spolku byla usnášeníschopná. Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na 

ověřovatele pan Pavel Hrala.  

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 10/2018: Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako 

zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.  
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2. Schválení seznamu vybraných a nevybraných projektů – 1. výzva PRV 

Pavel Hrala informoval o zasedání Výběrové komise, které proběhlo v pondělí dne 26. 2. 2018. 

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

byly představeny jednotlivé projekty. 

Výběrová komise doporučila nepodpořit jednu žádost a to projekt pana Kváše, který získal 61 

bodů. Tento projekt byl v sestaveném sezamu žádostí podle přiděleného počtu bodů na druhém 

místě. Pan Kváš, který požadoval dotaci 1 milion Kč, měl hraniční projekt a nezbyla na něj 

v alokaci dotace v celé jeho požadované výši, proto nebude podpořen. V současných pravidlech 

PRV je uvedeno, že hraniční projekt musí být podpořen v jeho plné výši.  

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 11/2018: Rada spolku schválila Seznam vybraných a nevybraných projektů 

v rámci 1. Výzvy PRV. 

 

3. Schválení změny strategie – změna podporovaných aktivit-studie IROP – opatření 

4.3.1. Zvyšování efektivity veřejné správy 

MAS měla vyhlášenou 2. výzvu IROP na územní studie – na aktivitu studie na veřejnou 

dopravní infrastrukturu, kde bylo jediným možným žadatelem ORP, tj. Město Humpolec. 

Město by však rádo vytvořilo studii na aktivitu veřejná prostranství. Ve strategii však máme 

v možných tématech projektů pouze studie veřejnou dopravní infrastrukturu.  

Proto bude nutné změnit strategii a dopsat tam aktivitu veřejná prostranství. Návrh změny textu 

byl v podkladech pro jednání. Dne 22. 02. 2018 byla komunitně projednána změna strategie se 

zástupci města. Město Humpolec by chtělo podat projekt co nejdříve na vytvoření 2 studií za 

800.000,- Kč. Toto opatření by bylo nutné navýšit o 300.000,- Kč. Navýšení by mohlo 

proběhnout z jiných opatřeních IROP, která nebudou čerpána. Např. z výzvy IROP na památky, 

kde zbyde 151.657,75,- Kč. Zbývajících ca 150.000,- bude pravděpodobně možné vzít z dalších 

opatřeních, např. 4.2.1. Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb, kde nejsou 

avizovány žádné projekty. Případně z opatření na cyklostezky, které se pravděpodobně 

nebudou realizovat z důvodu majetkových vztahů. 

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 12/2018: Rada spolku schválila změnu strategie SCLLD v opatření 4.3.1. 

Zvyšování efektivity veřejné správy. 

 

4. Schválení směrnice o mzdách a odměňování zaměstnanců č. 01/2018 

Kancelář MAS vypracovala směrnice č. 01/2018 o mzdách a odměňování zaměstnanců MAS, 

která slouží pro odměňování zaměstnanců MAS. Směrnice byla v podkladech pro jednání.  

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 13/2018: Rada spolku schválila Směrnici č. 01/2018 o mzdách a odměňování 

zaměstnanců MAS. 

 

5. Schválení směrnice skartační řád 

Podle nových interních postupů je nutné mít tuto směrnici, proto došlo k jejímu vypracování. 

Směrnice č. 02/2018 Skartační a archivační řád byla v podkladech pro jednání. 

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 14/2018: Rada spolku schválila Směrnici č. 02/2018 Skartační a archivační řád. 

 

6. Schválení Fichí č. 5 a 6 

V průběhu roku 2018 bychom chtěli vyhlásit 2. výzvu z Programu rozvoje venkova, proto byly 

připraveny k projednání zbývající Fiche č. 5 a 6. Návrhy preferenčních kritérií jsou stejná, jako 

byly u již schválených předchozích Fichí. Kromě kritéria č. 6, které je specifické pouze u Fiche 

5.  

Fiche č. 5 Budování a obnova infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas (čl. 25 (NIL) 

Neproduktivní investice v lesích) – Fiche bude podporovat rekreační funkce lesa, např. značení, 

výbava a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, 

výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Dále budou podporována odpočinková 

stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory. Dále např. koše, mostky, lávky, zábradlí. 

Podpora je poskytována ve výši 100 % způsobilých výdajů. Alokace pro tuto Fichi je 1.359.000 

Kč. 

Fiche č. 6 Podpora lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů (čl. 26 Investice 

do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh) 

Podporováno bude: pořízení strojů, technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů 

vč. dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 

zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat 

výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven vč. technologického vybavení. 

Podpora je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů. Alokace pro Fichi č. 6 je 1.000.000 

Kč. 

 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 15/2018: Rada spolku schválila znění Fichí č. 5 a 6.  
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7. Diskuse, Závěr 

Pavel Hrala poděkoval za účast a ukončil jednání v 17:10 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: ……..………………… 

 Bc. Monika Krčilová 

 

 

 

 

Ověřil: ……..………………… 

 Mgr. Pavel Hrala 

 

 

 

Přílohy:  

 Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci k podpoře v rámci 1. výzvy PRV 
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