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Zápis  

z Jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka 

 dne 11. 05. 2015, Velká zasedací místnost MěÚ, začátek 16:00. 

 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Ing. Lenka Bartáková, Marcela 

Kubíčková, Josef Jirků, Ing. Patrik Sukdolák, Jiří Šimek, P. ThLic. Marek Marcel Šavel 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Tereza Machková  

 

Předsedající: Josef Jirků 

 

Program jednání:  

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

usnášeníschopnosti Rady spolku.  

2. Odstoupení a přijetí nového člena MAS – Školní statek a Soutěž podkovy o.p.s 

3. Představení výroční zprávy 2014, schválení směrnice MAS  

4. Informace o dění v MAS – projekt OPVK, Kraj Vysočina 2015, Spolupráce 4.2.1. 

5. Informace o novém období 2014+ - alokace MAS, přehled OP, spolupráce s Jakubem 

Marešem 

6. Financování MAS – rozpočet MAS 2015, členské příspěvky, výdělečná činnost MAS, 

příspěvky obcí atd.  

7. Návrh na členy Výběrové komise.  

8. Různé – pracovní poměry na MAS, atd.  

9. Závěr.  

 

Bod 1  - Úvod, zahájení 

Předseda MAS pan Jirků všechny přivítal na jednání Rady spolku. Rada spolku je v počtu 6 

osob usnášeníschopná. Zapisovatelem byla zvolena Tereza Machková, ověřovatelem Pavel 

Hrala. Rada spolku schválila program.  

 

Bod 2 - Odstoupení a přijetí nového člena MAS 

Z MAS odstupuje Školní statek, který zastupoval veřejný sektor a přistoupil subjekt Soutěž 

podkovy, o.p.s., který zastupuje soukromý sektor. U obou subjektů je ředitel pan Mácha. 

 

Hlasování o odstoupení Školního statku: 

Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

Hlasování o přistoupení Soutěže podkovy, o.p.s 

Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

Usnesení: Ke dnešnímu dni (tj. 11. 5. 2015) končí členství Školního statku a začíná členství 

Soutěže podkovy, o.p.s. 

 

Bod 3 - Představení výroční zprávy 2014, schválení směrnice MAS 

Tereza Machková představila výroční zprávu za rok 2014, její strukturu a jednotlivé body. 

Členové Rady spolku měli možnost se s Výroční zprávou seznámit a připomínkovat. Výroční 

zprávu schvaluje Valná hromada MAsS, která bude nejspíš v 1. polovině června.  

Usnesení: Rada spolku VZ bere na vědomí.  

p.Hrala – MAS musí dělat VZ kvůli standardizaci.  
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Bod 4 - Informace o dění v MAS – projekt OPVK, Kraj Vysočina 2015, Spolupráce 4.2.1. 

Paní Machková hovořila v rámci představení výroční zprávy o projektech, do kterých se MAS 

zapojila v roce 2014 a mají přesah do roku 2015 - Projekt MŠMT - OPVK – Síť dalšího 

vzdělávání pro venkově, SMS – MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů a 

Projekt MZe -  Projekt Spolupráce 4.2.1. P. Hrala dále doplnil o představení dotace Kraje 

Vysočina. Rada spolku měla k dispozici předběžný návrh čerpání dotace - rozpočet, na konci 

se provede vyúčtování. Přestavení jednotlivých plánovaných položek.    

p.Hrala zmínil i účel Projektu Spolupráce – překlenutí hluchého období MAS, zajištění mezd 

od 1.9.2014 - 30.6.2015. Nikdo neměl námitky ani doplňující otázky. 

 

Bod 5 - Informace o novém období 2014+ - alokace MAS, přehled OP, spolupráce 

s Jakubem Marešem 

p.Hrala - Seznámení s neoficiální tabulkou alokací na nové období 2014+, která se týká naší 

MAS. Informoval, že se oproti minulému období podařilo vyjednat více operačních programů 

– a to OP Zaměstnanost, IROP, PRV. Dále jsou v tabulce informace na režii MAS. Mohl by se 

přibrat nový zaměstnanec. Provozní výdaje – nebude 100% dotace, ale nejspíš 95% dotace 

Proběhla diskuse kde vzít těch 5% na spolufinancování? Pan Hrala dále zmínil – hlavně 

neudělat chybu jako v minulém období, kdy jsme podporu nezískali.  

 

p. Hrala - Z OP Zaměstnanost a PRV zatím pořád nevíme, jaké konkrétní projekty budou 

podpořeny. IROP - víme nejvíc, dány strategické cíle. Představeny jednotlivé cíle, na které 

budeme moct žádat. K žádosti bude nutné doložit programové rámce do OP – tabulky, kde 

napíšeme podle jednotlivých záměrů, kolik peněz vyčerpáme – indikátory, ke kterým se 

zavážeme. Metodické vedení bude od Jakuba Mareše – dobré zkušenosti při sestavování 

Strategie MAS. Jak se bude postupovat? Dotazník na základě programových os, sesbírání 

konkrétních projektů – nejenom starostové, ale i ředitelé škol, podnikatelé, neziskovky – 

podložení čerpání peněz.  

Důležité neudělat chybu a umět vyčerpat prostředky, které nám budou připsány – zodpovědná 

práce – proto metodické vedení Jakubem Marešem. 

 

Rada spolku hlasovala o spolupráci s Jakubem Marešem 

Pro: 5 , zdržel se: 1 (pan Šimek), proti: 0 

Usnesení: Rada spolku odsouhlasila nabídku na spolupráci s Jakubem Marešem. 

 

Bod 6 - Financování MAS – rozpočet MAS 2015, členské příspěvky, výdělečná činnost 

MAS, příspěvky obcí atd.  

P. Hrala představil rozpočet MAS na rok 2015. Není zahrnuto 2. pololetí, protože nevíme, jak 

se to bude vyvíjet. Na podzim nám snad schválí alokace. 

Dotaz pana Jirků ohledně nejistých položek v příjmech. P. Hrala vysvětlil, že MAS obci 

Vystrkov vypracovává Strategický rozvojový dokument obce, zájem i ze strany obce Píšť, ale 

tam musí schválit zastupitelstvo, že budeme zpracovávat Strategický plán obce. 

Úkol: Doplnit tabulku i o zatím nejisté alokace a na dalším jednání schválí Rada spolku.  

Zajistí kancelář MAS.  

Členské příspěvky na rok 2015 nebyli zatím schváleny. Diskuze jak vybírat členské příspěvky 

od obcí, jestli paušálem, na počet obyvatel.  
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Bod 7 - Návrh na členy Výběrové komise.  

p.Hrala informoval, že koncem února 2015 podala MAS žádost o Standardizaci, na konci 

května se čeká tzv. chybník.  Standardizace je důležitá pro získání alokace MAS, zhodnocení 

MAS – hodnocení finančního zdraví. Možná jsme nesplnili výběrovou komisi, nejspíš bude 

nutné navolit větší výběrovou komisi. V současné době pouze 3 členi. Diskuze, kde všechno 

může a nemůže být členem Výběrové komise, její povinnosti a kompetence.  

 

Bod 8 – pracovní poměry na MAS, atd.  

Personální zabezpečení – od 30. 6. 2015 nejisté období financování MAS, jednání s městem 

Humpolec na prodloužení projektu Meziobecní spolupráce – udržení personálních úvazků. 

 

Bod 9 - Závěr.  

Jednání Rady spolku bylo zakončeno v 17:45. 

 

 

 

 

 

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

 V Humpolci, dne 12.5.2015 

 

 

 

 

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

V Humpolci, dne 12.5.2015 
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