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Zápis 

z Jednání Valné hromady Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka 

dne 16. 06. 2015, Velká zasedací místnost MěÚ, začátek 16:30 hodin.  

 

Přítomní členové dle prezenční listiny: Čtveráci o.s. (Jiří Koubek), Jezdecký klub Samba 

Humpolec (František Háva), Město Humpolec (Ing. Lenka Bartáková), Městské kulturní a 

informační středisko Humpolec (Marcela Kubíčková), Mgr. Pavel Hrala Humpolec, MVDr. 

Miroslav Pospíšil, Csc. Senožaty, Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), Obec Senožaty (Mgr. 

Zdeněk Vaněk), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Josef Jelínek), Soutěže podkovy, o.p.s. (Ing. 

Jan Mácha), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Zemědělské obchodní družstvo Hořice (Ing. 

František Novák), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků)   

 

Předsedající: ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků) 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení Valné hromady 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání Valné hromady 

4. Informace o činnosti MAS  

5. Úprava stanov MAS 

6. Schválení výroční zprávy MAS 2014 

7. Stanovení a schválení členských příspěvků MAS 2015 

8. Návrhy na další členy výběrové komise 

9. Různé 

 

Bod 1  - Úvod, zahájení 

Valná hromada začala v 16:40 hodin. 

Předseda MAS pan Jirků všechny přivítal na jednání Valné hromady.   

Proběhla kontrola usnášeníschopnosti VH. Přítomno bylo 12 členů z celkové počtu 23 členů 

MAS. Valná hromada je v počtu 12 osob usnášeníschopná. (spolek Čtveráci o.s. zastoupený 

panem Koubkem na začátku Valné hromady nebyl přítomen).  

 

Bod 2  - Určení zapisovatele  

Návrh na zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatel Tereza Machková, ověřovatel zápisu Pavel 

Hrala.  

Usnesení č.1/2015 

Valná hromada určuje zapisovatelku Terezu Machkovou, ověřovatelem zápisu Pavla Hralu. 

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Bod 3  -Schválení programu jednání  

Předseda p. Josef Jirků seznámil přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo z 

přítomných neměl k programu připomínky.  

Usnesení č.2/2015  

Valná hromada schvaluje program svého jednání.  

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0  
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Po hlasování o programu přišel zástupce člena MAS Čtveráci o.s. pan Jiří Koubek. Přítomno 

13 členů. 

 

Bod 4  - Informace o činnosti MAS 

O dosavadní činnosti MAS podal zprávu její manažer Mgr. Pavel Hrala.  

Informoval o projektech, v rámci kterých MAS čerpala dotaci. 

1. OPVK – Síť dalšího vzdělávání na venkově. Projekt je ke dnešnímu dni ukončen. 

Proběhlo celkem 34 kurzů pro veřejnost na ZŠ Jiřice a ZŠ Želiv.  

2. SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ – výsledkem 

projektu bude metodika spolupráce obcí na platformě MAS a doporučení aplikovat 

v naší MAS. Dodatek ke strategii. Pan Šimek má doplňující otázku – co to je Sdružení 

místních samospráv? P. Hrala – sdružení, které se soustřeďuje na malé obce, sídlo má 

na Moravě. Bojuje za práva převážně malých obcí.  

3. Projekt spolupráce 4.2.1. – Uplatňování principů Leader na Vysočině. Cílem projektu 

je hodnocení principů Leader v období 2007-2013. Vznikla metodika, která bude sloužit 

jako příklady dobré praxe pro další období, zveřejněna na webu MAS. 8. 6. 2015 se 

prezentovala SZIFu. Z tohoto projektu se podařilo uhradit mzdové náklady na chod 

kanceláře od října 2014 do června 2015.  

4. Kraj Vysočina – dotace na provozní výdaje MAS ve výši 55.000,- + 13.750,- spoluúčast 

MAS. Bude profinancováno v roce 2015 za nájem, telefon, účetní služby atd. 

5. Město Humpolec – dotace 30.000,- na spolufinancování projektu SMS ČR. 

6. MAS dělá také dotační poradenství pro obce. V současné době probíhá zpracování 

žádostí pro obce Vystrkov a Píšť na výzvu MMR na opravu kapliček a pracuje na 

Strategickém rozvojovém dokumentu obcí Vystrkov a Píšť. 

7. Na léto 2015 připravujeme prezentace regionálních výrobců na Letní Platformě 

Humpolec v parku Stromovka. 08. 06. 2015 proběhla akce, která představila organizace 

zajišťující volnočasové aktivity pro děti a mládež, 26. 6. 2015 je naplánovaná 

prezentace regionálních výrobců mléčných výrobků, 23. 7. 2015 regionální řemeslníci 

a 20. 08. 2015 včelaři.  

Pan Jirků od zdroje ví, že z Kraje bude možnost získat finanční podporu. Úkol pro MAS 

zkontaktovat paní Štěrbovou.  

8. Informace o období 2014+. MAS prochází procesem standardizace. Úspěšné projití 

tohoto procesu je důležité pro získání finančních prostředků pro nové období. Přišel 

chybník od SZIF, kde jsou MAS vytýkány pouze formální chyby.  

Pan Hrala informoval o neoficiálních alokacích pro nové období.  

 OPZ alokace se budou měnit. Horizont 1. výzev nejspíš 1. polovina 2016.  

 IROP přes MAS bude podporovat tyto oblasti: zvýšení bezpečnosti dopravy, 

vzdělávání (MŠ, ZŠ), sociální podnikání – legislativně není ještě ukotveno. 

Důraz na propojování operačních programů. Národní kulturní památky – na 

našem území pouze Želivský klášter + kostel sv. Jiří v Řečici.  

 PRV bude podporovat zemědělce a lesníky, budou možné provádět pozemkové 

úpravy jak o např. obnovení starých cest. Bohužel nepůjde to, co v minulém 

období.  

 MŠMT – alokace na režijní výdaje kanceláře MAS.  

Pan Šimek se dotazoval ostatních, zda mají nějakou představu o projektech, které 

půjdou. Pan Mácha a panem Novákem by o projektech věděli. Domluví se s MAS. 
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Úkol pro MAS - indikátory IROPu známe, musíme oslovit žadatele. Jak oslovit? Např. 

dát inzerát na žadatele do regionálních periodik (Zálesí, RL), poslat informaci všem, 

projednat to v rámci zastupitelstev obcí, aby se informace dostala ke všem v území 

 MAPy  - podmínka pro čerpání z IROP. Příští týden schůzka se zástupci škol a 

dalších vzdělávacích institucí.  

 

Bod 5  - Úprava stanov 

Na základě standardizace byly doporučeny některé úpravy stanov spolku. Všechny navržené 

změny jsou na základě chybníku od SZIFu, které jsou potřeba udělat kvůli standardizaci. Pouze 

jedna změna ze strany MAS a to čl. VII – Rada spolku, bod 6 – Kompetence Rady spolku – 

odrážka - Schvaluje zaměstnance, přijímá je do pracovního poměru, či na dohodu o provedení 

práce nebo dohodu o pracovní činnosti – přesunuto do kompetencí předsedy Spolku (čl. VIII – 

Předseda Rady spolku, bod 4).   

Pan Mácha míní, že tolik změn nebude a nechal by tuto kompetenci klidně Radě spolku, pan 

Jirků souhlasí. Pan Hrala vysvětluje, že by Rada musela schvalovat i všechny DPP a DPČ.  

Po diskuzi došlo ke hlasování o usnesení: 

Usnesení č.3/2015  

Valná hromada Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje ke dnešnímu dni (tj. 16. 6. 2015) 

změnu stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka. 

Hlasování o změně stanov dle projednaných bodů: Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Bod 6  - Schválení výroční zprávy 

Pan Hrala představil výroční zprávu za rok 2014, členové ji měli k dispozici před jednáním. 

Prostor pro připomínky. Nebyly.  

Usnesení č.4/2015 

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2014.  

Hlasování o schválení Výroční zprávy: Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Bod 7  - Členské příspěvky 

Návrhy na členské příspěvky. Pan Mácha – schválení každoročně nebo každý rok znovu?  

Návrh na usnesení ze strany pana Máchy –VH schvaluje výši členského příspěvku spolku na 

500,- Kč / ročně.  

Pan Koubek pochybuje, co mu příspěvek přinese. Neví, na co by mohl v novém období žádat. 

Pan Hrala MAS může nabídnout dotační poradenství a jiné služby svým členům na základě 

předem stanovených podmínek.  

Pan Mácha navrhuje dát příspěvek podle ročního obratu člena spolku. Nutná přesná specifikace. 

Pan Háva nemá žádný obrat, příspěvek platí ze svého.  

Na základě diskuze pan Mácha svůj návrh na změnu usnesení bere zpět. 

Usnesení č.5/2015 

Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku spolku na 500 Kč za rok 2015. 

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Bod 8  - Návrhy na další členy výběrové komise 

Stávající výběrová komise má 3 členy, plánuje se její scházení cca 2x ročně dle výzev MAS. 

Bylo by dobré její zvětšení. Pan Hrala oslovil členy MAS, kteří nejsou v jiném orgánu MAS a 

některé obce, jestli by měly zájem. Pan Hrala navrhuje zvětšení na 9 členů. Pan Vaněk si myslí, 
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že 9 je moc. 5 nebo 7 by dle jeho názoru stačilo. Pan Háva, paní Kubíčková souhlasí. Pan Jirků 

a Šimek jsou pro 9 člennou komisi. Proběhlo hlasování o počtech členů VK:  

Valná hromada schvaluje navýšení počtu členů Výběrové komise na 5 členů. 

Hlasování o navýšení na 5 členů: Pro: 5, proti 8, zdržel se: 0 – neschváleno. 

 

Valná hromada schvaluje navýšení počtu členů Výběrové komise na 7 členů. 

Hlasování o navýšení na 7 členů: Pro: 5, proti 8, zdržel se: 0 – neschváleno.  

 

Usnesení č.6/2015 

Valná hromada schvaluje navýšení počtu členů Výběrové komise na 9 členů. 

Hlasování o navýšení na 9 členů: Pro: 8, proti 5, zdržel se: 0 – schváleno.  

 

Usnesení č.7/2015 

Valná hromada volí následující členy Výběrové komise:  

1. Obec Senožaty, Mgr. Zdeněk Vaněk, veřejný sektor, Obce 

2. ZOD Hořice, Ing. František Novák, podnikatelský sektor, Podnikatelé 

3. Castrum o.p.s., Pavel Koubek, neziskový sektor, NNO,  

4. SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s., Ing. Jan Mácha, neziskový sektor, NNO 

5. Obec Jiřice, Miroslav Jirků, veřejný sektor, Obce 

6. Čtveráci, o.s., Jiří Koubek, neziskový sektor, NNO 

7. ZŠ Hálkova, Mgr. Václav Strnad, veřejný sektor, Veřej. organizace 

8. Sbor dobrovolných hasičů Píšť, Josef Jelínek, neziskový sektor, NNO 

9. Obec Čejov, Jiří Ježek, veřejný sektor, Obce 

  

Hlasování o složení výběrové komise: Pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Bod 9  - Různé 

Žádné další připomínky nebyly. Pan Jirků poděkoval všem přítomným za účast a Valnou 

hromadu spolku zakončil.  

 

 

Ukončení Valné hromady v 18:00 hodin  

 

 

 

 

 

Zapsala: Tereza Machková   ………………………………..  

 V Humpolci, dne 17.6.2015 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Hrala      ……………………………… 

V Humpolci, dne 17.6.2015 
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