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Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
konané dne 21. 3. 2017
Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Medou, z.s. (Mgr. Helena
Kratochvílová), Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), Obec Želiv (Ing. František Dolejš),
Římsko-katolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.),
PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), ZUŠ G. Mahlera
Humpolec (Josef Jirků).
Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D)
Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Monika Krčilová
Místo a čas jednání: Malá zasedací místnost MěÚ Humpolec od 15:00 hodin.
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu, volba
usnášeníschopnosti Rady spolku.

zapisovatele

a

ověřovatele,

kontrola

2. Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku – informace o průběhu
hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
3. Projednání a schválení rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření IROP, PRV,
OPZ, indikátory.
4. Preferenční kritéria MAS pro PRV – projednání a schválení.
5. Informace o žádosti na režie MAS – předpokládané čerpání finančních prostředků.
6. Finanční situace MAS – vratka krajské dotace 2016.
7. Různé, závěr.
Ad bod 1 - Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Rady spolku.
Vít Skála přivítal přítomné na jednání Rady spolku, seznámil členy s programem a s návrhy na
zapisovatele – Moniku Krčilovou a ověřovatele zápisu Pavla Hralu. Jednání Rady se zúčastnilo
7 členů, proto je usnášeníschopná.
Hlasování o programu jednání: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Hlasování o zapisovateli a ověřovateli zápisu: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2017:
Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako zapisovatele a Pavla
Hralu jako ověřovatele zápisu.
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Ad bod 2 - Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku – Informace o
průběhu hodnocení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Představení přítomných členů – Pavel Hrala nejprve představil dva přítomné členy Rady
spolku, přivítal P. Adamce, který je novým statutárním zástupcem Římsko-katolické farnosti,
děkanství Humpolec. Medou, z.s zastupuje na dnešním jednání na základě plné moci Mgr.
Helena Kratochvílová.
Informace o průběhu hodnocení SCLLD – Pavel Hrala informoval o průběhu hodnocení
SCLLD. Po schválení strategie se Rada bude scházet častěji. P. Adamec se bude podle svých
časových možností účastnit jednání, případně za sebe pošle zástupce. Na dotaz Víta Skály bylo
bylo odpovězeno, že plná moc pro zástupce nemusí být úředně ověřená, ale musí být
konkrétní (jméno, datum, čas, kompetence,…). Kdokoliv z členů Rady za sebe může poslat
zástupce na jednání MAS.
Činnost MAS – Rada spolku byla dále informována o činnosti MAS v období listopad 2016 –
březen 2017. Administrativní pomoc obcím při podávání žádostí o dotace.
Akce a školení – Absolvovali jsme různá školení, jednání a byli jsme na jednání valné hromady
Krajské sítě MAS v Polné a Národní sítě MAS v Hranicích na Moravě dne 16. 3. 2017, kdy
proběhla volba nového předsedy, kterým se stala MAS Opavsko – Ing. Jiří Krist, který je
zkušený a v MAS působí dlouho. Dále kandidovala i MAS Posázaví a její zástupce Václav
Pošmurný.
Žádost o dotaci – Na konci ledna jsme podali žádost do výzvy č. 63 z OPZ na komunitní plán
sociálních služeb, ve které jsme požádali o necelé 2 miliony Kč, které bychom použili na
vytvoření tohoto plánu a financování části mzdových nákladů. Celková alokace výzvy je 200
milionů Kč. Do projektu bylo podáno 92 žádostí za celkem 218 milionů korun, z toho byly dvě
žádosti neúspěšné. Je poměrně velká šance na získání dotace. Výsledky se dozvíme 4. května,
definitivně pak budou potvrzeny 10. června. Realizace projektu by měla začít na podzim roku
2017. Budeme spolupracovat s Městem Humpolec (Odbor zdravotnictví a sociálních věcí),
s Vítem Skálou a s aktéry, kteří působí v sociálních službách. MAS má zkušenosti
s komunitním plánováním a s tvorbou strategií. Tvorba komunitního plánu se bude skládat jak
z administrativní práce, tak budou probíhat jednání s různými subjekty v ORP. Většina MAS
z Kraje Vysočina také podala žádost do této výzvy.
Pan Skála informoval, že 15. 3. 2017 proběhla schůzka ohledně komunitního plánování v ORP
Humpolec za účasti Medou, z.s., PTL, s. r. o., Města Humpolec, MAS a dalších.
Padl dotaz, zda bude snaha o vytvoření nějakého dalšího subjektu v ORP nebo jde pouze o
zapojení existujících subjektů poskytujících sociální služby (Medou, Charita HB, Kruhcentrum,
…). Pavel Hrala odpověděl, že nemá vznikat žádný nový neziskový subjekt. Budou se
zapojovat existující subjekty (poskytovatelé sociálních služeb, jejich klienti s rodinnými
příslušníky, obce), od kterých budeme zjišťovat aktuální potřeby. Cílem komunitního plánu je
popsat, zmapovat a navrhnout nový akční plán toho, co by se v území mohlo nově realizovat.
Dále se plánuje podání žádosti za Mikroregion Zálesí do výzvy č. 58 z OPZ na vytvoření
strategických dokumentů obcí v ORP Humpolec a zaměstnání jednoho pracovníka DSO Zálesí
– profesionalizovat mikroregion.
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Činnost MAS – Nadále zpracováváme další Programy rozvoje obcí (PRO). V únoru jsme
dokončili Program rozvoje obce Sedlice, nyní finalizujeme program pro Želiv a doděláváme
Bystrou, Jiřice a Koberovice. Nově jsme začali zpracovávat PRO obci Hořice.
Na základě úkolu z minulého jednání Valné hromady MAS jsme se zúčastnili jednání
Zastupitelstva města Humpolec a jednání Mikroregionu, kde jsme představili naši činnost
přítomným starostům a zastupitelům.
Změna účetní – Po domluvě proběhlo ukončení spolupráce s Ing. Evou Kubíčkovou kvůli
jejímu časovému zaneprázdnění. Od začátku roku 2017 bude účetnictví zpracovávat paní Radka
Petrů, kterou nám doporučila Ing. Pavla Vincencová.
Hodnocení strategie MAS – na začátku ledna 2017 nám přišlo hodnocení a připomínky k 1.
vlně věcného hodnocení naší strategie k programům PRV, OPZ a IROP. Nyní strategii
opravujeme a do 31. 3. 2017 ji odevzdáme, poté může následovat 2. kolo věcného hodnocení.
Jakmile nám strategii schválí, budeme moci vyhlašovat naše první výzvy. V dalším bodě
programu Rady spolku proběhne projednání a schválení indikátorů a preferenčních kritérií.
Jiří Šimek poznamenal, že tyto činnosti chápe jako doplnění k činnosti MAS a není to to hlavní,
co je účelem MAS, ale je rád, že pomáháme okolním obcím.
Vít Skála podotkl, že bychom mohli pouze čekat na schválení strategie, ale snažíme se vytvářet
nějakou činnost. Dělá to takto mnoho MAS. MAS má výdaje, které nejsou způsobilé
k proplacení z IROP, proto si MAS musí sehnat dodatečné prostředky na svou činnost. Pavel
Hrala: je to další možný zdroj financování MAS. Všechny MAS hledají různé zdroje
financování (dotace z prostředků kraje, z města, jiné dotace,…).
Usnesení č. 2/2017: Rada spolku vzala na vědomí informace o činnosti MAS za období
listopad 2016 – březen 2017.
Ad bod 3 - Projednání a schválení rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření IROP, PRV,
OPZ, indikátory.
Pavel Hrala seznámil Radu spolku s alokací, která je určená pro strategii CLLD a s jejím
rozdělením na jednotlivá opatření z programů IROP, PRV a OPZ. Dále poskytl informace o
změnách v nastavení hodnot indikátorů a vysvětlil jejich význam a zdůvodnil, jak a proč byla
daná hodnota stanovena. Na úpravách, stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali
s externím poradcem, který nám pomohl indikátory nastavit. Úkolem jednání Rady spolku je
schválit částky alokace na jednotlivá opatření a hodnoty indikátorů. Je to jedno
z nejzásadnějších rozhodnutí, které musí Rada spolku udělat. Kontrola v 1. vlně věcného
hodnocení měla připomínky především k hodnotám jednotlivých indikátorů. Je potřeba,
abychom měli projekty a dokázali je v území realizovat, proto jsme se znovu informovali u
potenciálních zájemců a ověřili si, zda jejich plány nadále trvají.
Jiří Šimek se ptal: kdo to bude posuzovat a hodnotit, když je celá strategie CLLD takto rozsáhlá?
Hrala: Naší odevzdanou strategii budou hodnotit tři ministerstva MMR (pro část IROP), MZe
(PRV) a MPSV (OPZ), která budou kontrolovat, jak naplňujme jednotlivé indikátory. Vít Skála
doplnil, že hodnoty z jednotlivých MAS se budou sčítat a výsledky za celou Českou republiku
se budou hlásit Evropské unii do Bruselu.
Hlasování o alokaci na jednotlivá opatření a o nastavení indikátorů: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 3/2017: Rada spolku schválila rozdělení alokace MAS na jednotlivá opatření a
nastavení indikátorů pro programové rámce IROP, OPZ a PRV.
Ad bod 4 - Preferenční kritéria MAS pro PRV – projednání a schválení
V 1. vlně věcného hodnocení SCLLD nám bylo vytknuto, že v programových Fichích pro PRV
jsme měli uvedené pouze obecné principy pro tvorbu preferenčních kritérií. Podle instrukcí
MZe jsme doplnili konkrétnější preferenční kritéria, podle kterých budeme projekty od žadatelů
vybírat. Nyní ale ještě nenastavujeme přesné znění daného kritéria ani počty bodů či jejich váhu.
Návrh preferenčních kritérií pro jednotlivé Fiche byl zaslán Radě spolku v podkladech pro
jednání a bylo potřeba daná kritéria projednat a schválit.
Povinné kritérium je tvorba pracovních míst. V rámci projektů jednotlivých žadatelů z výzev
MAS je potřeba vytvořit alespoň dvě pracovní místa, proto je potřeba, aby bylo nejvíce
bodované.
Dalším možným kritériem je zvýhodnění menších obcí. Jiří Šimek připomněl, že mu jde o
určitou kvalitu toho projektu. Pavel Hrala dodal, že větší žadatel bude znevýhodněný a menší
bude zvýhodněný. Josef Jirků: strategie MAS je proto, abychom podpořili všechny, ne abychom
někoho upřednostňovali. Hrala doporučuje nechat v preferenčních kritériích tzv. objektivní
kritéria (např. zkrácená doba realizace projektů, velikost projektu, využití stávajících budov
atd.). Z diskuze vyplynulo, že bude přidáno preferenční kritérium zvýhodnění malých obcí.
Preferenční kritéria pro IROP a OPZ budeme schvalovat až v jednotlivých výzvách.
Hlasování o preferenčních kritérií a o přidání preferenčního kritéria: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:
0
Usnesení č. 4/2017: Rada spolku schválila preferenční kritéria pro PRV, včetně přidání
kritéria: zvýhodnění malých obcí.
V 16:56 jednání Rady opustili Jiří Šimek a Josef Jirků.
Ad bod 5 - Informace o žádosti na režie MAS – předpokládané čerpání finančních
prostředků.
Hodnocení žádosti na režie – na začátku března 2017 nám přišlo rozhodnutí o vydání právního
aktu. Nyní musíme podat do 23. 3. 2017 Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) za červenec
2015 – prosinec 2016 za cca 1.45 mil Kč. Peníze nám budou proplaceny za cca 6 týdnů až 2
měsíce až po schválení strategie CLLD. Současně s ZŽoP budeme podávat Zprávu o realizaci
(ZoR) naší strategie.
Usnesení č. 5/2017: Rada spolku vzala na vědomí informace o stavu žádosti na režie MAS a
podání žádosti o platbu.
Ad bod 6 - Finanční situace MAS – vratka krajské dotace 2016
V současné době nemáme dostatek finančních prostředků na účtu a nemůžeme tak platit
provozní výdaje MAS (mzdy a nájem). Situaci nám ještě zhoršila vratka dotace z Kraje
Vysočina.
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Vít Skála: je to tvrdé opatření od kraje. Je evidentní, že nešlo o nějakou zpronevěru, že jsme
peníze nevyužili na něco jiného, ale bohužel nebyla možnost nějaké nápravy a rovnou jsme
museli vrátit dotaci.
Pavel Hrala: vždy jsme se domluvili, že když něco v doložení dokladů chybělo, tak jsme to
opravili.
Vít Skála navrhl: odvolat se na přísnost rozhodnutí, ne na rozhodnutí té komise. Hroznata Pavel
Adamec a František Dolejš dodali, že je to hodně tvrdé rozhodnutí a zmínili své zkušenosti.
Dolejš: pokud je na obci nějaký případ, že se něco nedodrží o pár dní, tak se uděluje pouze
poměrná sankce, a nikoliv sankce v celé výši.
Pavel Hrala: v programu není přesně uvedena výše sankce. Můžeme se tedy odvolat na přísnost
rozhodnutí. Členové Rady spolku navrhli: podat žádost, prosbu o zmírnění rozhodnutí – výše
sankce.
Ze současné situace v MAS tedy vyplývá, že si musíme sehnat peníze na provoz. např. požádat
o krátkodobý úvěr ve výši cca 200.000 Kč od České spořitelny, která naši žádost vyřeší za cca
3 týdny. Další možností je půjčit si někde jinde (např. obce, podnikatelé, jednotliví občané,…)
Úvěr, který v současnosti máme, je již vyčerpaný. Až nám přijdou peníze po schválení SCLLD
cca 1,4 milionu, tak jimi tento úvěr splatíme.
Vít Skála se zeptal, kolik cca potřebuje MAS peněz? Hrala: potřebujeme asi tak 400 000 Kč
než bude SCLLD schválena. Měsíčně potřebujeme uhradit především mzdy a nájem (cca
75.000 Kč). Byl problém již s únorovými mzdami.
Pavel Hrala řekl, že ho napadlo oslovit všechny obce v ORP a požádat o příspěvek nebo spíše
půjčku (menší částky od více obcí), kterou by MAS později splatila, dále uvedl, že sousední
MAS z Kraje Vysočina si půjčovala od obcí nějaké peníze, aby mohla pokrýt náklady na svůj
provoz. V minulosti nám město nějaké prostředky půjčovalo, ale vždy to musí schválit
Zastupitelstvo města. Skála měl dotaz na přítomné představitele obcí, zda můžeme napsat dopis
na zastupitelstvo o půjčku? František Dolejš řekl, že bychom určitě měli zkusit napsat dopis na
obce, ve kterém bychom popsali naši situaci a stav hodnocení naší strategie. Pokud se to dobře
vysvětlí zastupitelům, mohlo by schválení půjčky vyjít. Dolejš, Skála: chtělo by to poslat dopis
na obce ještě tento týden, aby ho tam měli co nejdříve. Hrala řekl, že obešleme všechny obce
z území ORP. V dopise přiložíme rozhodnutí o poskytnutí dotace a zdůvodníme, proč by nám
měli půjčit peníze (budou žádat na projekty ve výzvách, které bude MAS vyhlašovat,…).
Jakákoliv finanční podpora od obcí bude dobrá, nežádáme o příspěvek, ale o půjčku.
Skála: doufáme, že SCLLD bude schválená co nejdříve. Hrala: připomínky ke 2. kolu věcného
hodnocení hodnotitelé vraceli cca do 20ti dnů.
Skála: co nejrychleji bychom měli sehnat peníze na splacení bezúročné půjčky a zaplacení
mezd.
Usnesení č. 6/2017: Rada spolku bere na vědomí informace o finanční situaci v MAS.
Hlasování o dalším postupu (půjčka od obcí, ČS): Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2017: Rada spolku souhlasí s posláním dopisů se žádostí o půjčku na obce v
ORP, dále souhlasí s podáním žádosti o půjčku v České spořitelně.
Jednání skončilo v 17:25 hod.
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Zapsala: Monika Krčilová

…..……………………………
V Humpolci dne 24. 3. 2017

Ověřil: Pavel Hrala

…..……………………………
V Humpolci dne 24. 3. 2017

přílohy k zápisu:
- tabulka rozdělení alokace
- indikátory
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