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

konané dne 05. 02. 2018 

 

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

 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka 

Bartáková), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Římskokatolická farnost, děkanství 

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef 

Jirků), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (František Dolejš), TJ Jiskra 

Humpolec (Jiří Šimek), Ing. Patrik Sukdolák 

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.) 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Eliška Matulová 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku 

2. Informace o výzvách MAS z PRV a IROP, seznam přijatých žádostí 

3. Informace o postupu administrace projektů – termíny Výběrové komise a Rady  

4. Schválení zprávy o realizaci SCLLD 

5. Schválení jednacího řádu Výběrové komise a etického kodexu pro VK, Radu a 

zaměstnance MAS 

6. Projednání výzev IROP – schválení věcného hodnocení 

7. Plánovaná aktualizace harmonogramu výzev – informace o změnách 

8. Aktualizace interních postupů IROP 

9. Výsledky hlasování per rollam ze dne 14. 12. 2017 

10. Různé 

11. Závěr 

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady spolku se poprvé uspořádalo v kanceláři MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka v ul. Hradská 285. Jednání bylo zahájeno v 16:05. Pavel Hrala přivítal přítomné 

na jednání. Bylo přítomno 7 členů Rady spolku – Rada je usnášeníschopná.  
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Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele pan Pavel Hrala. Členové byli 

informováni, že podle nových interních postupů bude muset v budoucnu zápisy podepisovat 

předseda Rady – viz aktualizace interních postupů.  

 

Hlasování o programu a o zapisovateli a ověřovateli zápisu: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 01/2018: 

Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako zapisovatele a Pavla 

Hralu jako ověřovatele zápisu.  

 

2. Informace o výzvách MAS z PRV a IROP, seznam přijatých žádostí 

1. Výzva PRV 

Dne 29. 1. 2018 skončil příjem žádostí o dotaci z první výzvy Programu rozvoje venkova. 

Celkem bylo přijato 8 žádostí, z toho byla jedna podána chybně, seznam přijatých žádostí je 

zveřejněn u výzvy na webu MAS. Převis alokace je pouze u Fiche 1, u ostatních Fichí nebyla 

vyhlášená alokace dočerpána. Celková požadovaná dotace ve všech Fichích je 3.318.628,- Kč, 

vypsaná alokace na výzvu pro všechny Fiche byla 9.960.000,- Kč. 

V pátek 2. února 2018 bylo ukončeno 1. kolo administrativní kontroly, nyní žadatelé musí 

žádosti do 5 pracovních dnů doplnit, tj. do 8. 2. či 9. 2. 2018. Pokud žádosti doplní chybně, tak 

je znovu vyzveme k doplnění, pokud doplní podruhé špatně, tak bude administrace jejich 

žádostí ukončena. Po skončení administrativní kontroly budou následovat dvě zasedání 

Výběrové komise, nejprve dojde k seznámení s procesem hodnocení projektů a k proškolení 

členů VK, následně si členové VK všechny přijaté projekty prostudují a obodují je. Na 

následujícím jednání bude vyhotoven seznam projektů podle přidělených bodů. Tento seznam 

VK předá Radě spolku, která ho na svém zasedání schválí. Případně schválí podpoření 

hraničního projektu. 

1. Výzva IROP památky byla vyhlášena dne 22. 12. 2017. Příjem žádostí o dotaci končí v 

pátek 9. 2. 2018 a očekáváme podání dvou žádostí.  

2. Výzva IROP studie byla vyhlášena dne 22. 12. 2017. Výzva byla ukončena dne 31. 1. 2018 

a nebyla přijata žádná žádost. Oproti vypracované a schválené strategii nastala změna, kde bylo 

uvedeno, že podpoříme studii na dopravní obslužnost. Jediný způsobilý žadatel však chtěl 

požádat o studii na veřejné prostranství, proto budeme muset požádat o změnu strategie a 

následně vyhlásíme novou výzvu na studii pro veřejné prostranství. 

 

Usnesení č. 02/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace o stavu výzev MAS.  
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3. Informace o postupu administrace projektů 

Zasedání výběrové komise se uskuteční pravděpodobně v týdnu od 19. 2 či od 26. 2. 2018. Poté 

musí zasednout Rada MAS a to nejpozději do 5. 3. 2018. Registrace projektů na RO SZIF Brno 

musí být žadatelem provedena do 12. 3. 2018 

 

Usnesení č. 03/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace o předpokládaném 

harmonogramu zasedání Výběrové komise a Rady.  

 

4. Schválení zprávy o realizaci SCLLD 

Místní akční skupiny musí vždy k 30. 6. a k 31. 12. daného roku do 20 dnů podat Zprávu o 

realizaci SCLLD. Naše MAS měla po schválení strategie tuto povinnost prvně. MAS musela 

zprávu o realizaci strategie k 31. 12. 2017 podat do 20. 1. 2018. Tuto zprávu musí schválit 

rozhodovací orgán MAS, tedy Rada spolku. Zpráva o realizaci byla v příloze podkladů. 

 

Hlasování o 1. zprávě o realizaci SCLLD: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 04/2018: Rada spolku schválila 1. zprávu o realizaci SCLLD. 

 

5. Schválení jednacího řádu Výběrové komise a etického kodexu pro VK, Radu a 

zaměstnance MAS 

Vzhledem k blížícímu se zasedání Výběrové komise bylo nutné schválit její jednací řád, kterým 

se bude při svém jednání řídit. Dále proběhlo schválení etického kodexu, kterým členové 

Výběrové komise, Rady spolku a zaměstnanci MAS prohlašují neexistenci střetu zájmů se 

žadateli o dotaci. Jednací řád a etický kodex byly v příloze podkladů k jednání. 

 

Hlasování o jednacím řádu a etickém kodexu: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 05/2018: Rada spolku schválila jednací řád Výběrové komise a etický kodex.  

 

6. Projednání výzev IROP – schválení věcného hodnocení 

V první polovině roku 2018 chceme vyhlásit další 2 výzvy z IROP. Jedna bude zaměřena na 

bezpečnost v dopravě – chodníky, cyklostezky a další bude vyhlášena pro školy a školská 

zařízení. Schválení výzvy a souvisejících dokumentů je dlouhodobý proces. Bylo nutné 

projednat věcné hodnocení (bodování projektů) v těchto výzvách, abychom ho mohli zaslat na 

MMR ke schválení. Jedná se o první nastavení těchto dokumentů, které nám musí MMR 
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zkontrolovat, schválit a poté, než budou moci být výzvy vyhlášeny, je zase musí finálně schválit 

Rada MAS. Návrhy na věcné hodnocení (bodování) výzev byly v příloze.  

Chodníky a cyklostezky: 

Pavel Hrala seznámil členy Rady s jednotlivými kritérii a jejich bodováním pro výzvu na 

bezpečnost dopravy. Dle podmínek IROP musí cyklostezka vést za službami či do škol. Na 

cyklostezky pravděpodobně nebude podán žádný projekt, protože v území je složitá situace 

z hlediska majetkových vztahů. Případné zbylé peníze z výzvy můžeme přesunout do jiné 

aktivity, výzvy. 

Školy:  

V tomto opatření mohou o dotaci požádat MŠ, ZŠ, SŠ a zájmové neformální a celoživotní 

vzdělávání (SVČ, ZUŠ,…). MŠ mohou žádat pouze na zvyšování kapacity a musí doložit, že 

kapacitu potřebují zvýšit. ZŠ, SŠ a zájmové neformální vzdělávání (SVČ, ZUŠ,…) mohou 

požádat na vybavení a výstavbu učeben, které jsou zaměřené na klíčové kompetence IROP. ZŠ 

mohou také zvyšovat kapacitu, ale v našem území není naplněna kapacita škol, proto na 

navyšování kapacit nebudou žádosti podávány. Zvyšování kapacity družin v klíčových 

kompetencích IROP je uznatelné v rámci neformálního vzdělávání. Všechny projektové 

záměry, které budou přes MAS podány, musí být zaneseny v Místním akčním plánu rozvoje 

vzdělávání, jehož aktualizace v současné době probíhá.  

Přišel pan Josef Jirků v 17:05 hodin.  

 

Hlasování o návrzích věcného hodnocení výzev IROP: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 06/2018: Rada spolku schválila návrhy věcného hodnocení výzev IROP na 

bezpečnost v dopravě a pro školská zařízení.  

 

7. Plánovaná aktualizace harmonogramu výzev – informace o změnách 

V průběhu roku bude nutné aktualizovat harmonogram výzev. Povinně se harmonogram musí 

aktualizovat ke konci roku a v polovině roku. Současný, schválený harmonogram plánovaných 

výzev je v příloze.  

Pavel Hrala shrnul, že ve Fichi 1 bude mezi projekty soutěž a u Fichí 2, 3 a 4 finanční prostředky 

zbydou. Letos bychom chtěli vyhlásit Fichi č. 5, která bude zaměřena na naučné stezky a 

odpočívadla v lesích. Fiche č. 6 se týká lesního hospodářství a tato výzva bude pro subjekty 

hospodařící v lesích. Dále bychom chtěli nejpozději na konci léta znovu vyhlásit Fichi č. 4 pro 

podnikatele, ve které zbydou finanční prostředky. 

Druhou výzvu z PRV vyhlásíme nejpozději v srpnu 2018, protože od září 2018 nebude možné 

kvůli odstávce SZIF vyhlašovat výzvy. 
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V rámci PRV musíme vytvořit 2 pracovní místa. Jedno pracovní místo již máme přislíbené 

z první výzvy. Ještě musíme vytvořit 1 pracovní místo či se musí zavázat nově založený 

živnostník. 

Po střednědobém hodnocení v roce 2019 budeme moci převést peníze z Fichí, ve kterých nebyl 

přijatý žádný projekt, do jiných Fichí, o které bude zájem. 

Dle dostupných informací, se uvažuje o zařazení článku 20 z PRV, který bude určen pro obce 

na veřejná prostranství, MŠ a ZŠ (bez nutnosti zvyšování kapacity), hasičské zbrojnice, obecní 

úřady, klubovny, obchody, muzea, lyžařské stezky a další. Kvůli tomuto bude nutné udělat 

komunitní projednání (zjistit poptávku žadatelů) a následně aktualizovat naši strategii. Na 

základě těchto skutečností se harmonogram plánovaných výzev v polovině roku 2018 změní. 

 

Usnesení č. 07/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace ohledně potřeby aktualizování 

harmonogramu výzev MAS na rok 2018.  

 

8. Aktualizace interních postupů IROP 

Pro výzvy IROP v roce 2018 byly vydány nové požadavky na nové interní postupy MAS. Ze 

strany ŘO nastalo zásadní zpřísnění povinností a postupů pro MAS. Nově vypracované interní 

postupy byly poslány ke schválení dne 18. 1. 2018, nyní čekáme na vyjádření metodičky, 

abychom mohli provést případné opravy a IP znovu zaslat ke schválení. Rada MAS bude 

schvalovat IP až po finálních úpravách od MMR, nyní je bere pouze na vědomí. Návrh IP, který 

není v současné době nutné studovat je v příloze. 

Finální verzi IP budeme schvalovat pravděpodobně na příštím jednání, na konci února, pokud 

již budou postupy ze strany MMR schváleny. 

 

Usnesení č. 08/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace interních postupech IROP.  

 

9. Výsledky hlasování per rollam ze dne 14. 12. 2017 

Hlasování per rollam proběhlo dne 14. 12. 2017, kdy byly projednávány tyto dva body: 

1. 1. Výzva PRV 

2. 1. Výzva IROP a 2. Výzva IROP 

První výzva z PRV již byla schvalována na přechozím jednání Rady spolku dne 2. 10. 2017, 

avšak nastala změna a v rámci této výzvy bude vyhlášena ještě jedna Fiche a to č. 2 Investice 

do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů, proto bylo potřeba znění této 

výzvy znovu schválit. 

Hlasování o Fichi č. 2 a o znění 1. Výzvy PRV: Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se:  

 

Usnesení č. 29/2017: Rada spolku schválila Fichi č. 2 a 1. Výzvu PRV. 
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Dále bylo zasláno Radě spolku znění dvou výzev z IROP a to 1. Výzva MAS Společnost pro 

rozvoj Humpolecka – Kulturní dědictví a 2. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – 

Územní studie. Rada měla k dispozici také přílohy k těmto výzvám s nastavenými kritérii pro 

věcné hodnocení a s obodováním jednotlivých kritérií. 

Hlasování o znění 1. a 2. Výzvy IROP a o kritériích pro věcné hodnocení: Pro: 6 Proti: 0, 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 30/2017: Rada spolku schválila znění 1. a 2. Výzvy IROP 

 

Pavel Hrala představil výsledky hlasování per rollam ze dne 14. 12. 2017: 6 členů hlasovalo 

pro a tři členové nehlasovali. 

 

Usnesení č. 09/2018: Rada spolku vzala na vědomí výsledky hlasování per rollam.  

 

10. Různé 

Výzvy MAS 

Výzvy naší MAS budeme propagovat v rámci místních periodik, jako jsou Radniční listy, 

Senožatské noviny, Želivské ozvěny či Pelhřimovský deník. 

Dále se chystáme vydat první zpravodaj naší MAS, který bychom chtěli v tištěné podobě 

distribuovat do všech domácností v ORP Humpolec, případně pouze na obecní úřady, do 

obchodů, do firem, do neziskových organizací,…Zpravodaj shrne dosavadní fungování MAS, 

uskutečněné projekty a dále bude informovat o přijatých a podpořených projektech přes MAS. 

Tento zpravodaj pomůže ke zvýšení zájmu o naší činnost. Zpravodaj bychom chtěli vydávat 

min. 1x ročně. Některé MAS zpravodaj vydávají 1x měsíčně, např. MAS Posázaví nám 

zpravodaj zasílá poštou. 

4. Operační program pro MAS 

Každé MAS bude možné přidělit cca 10 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí 

(OPŽP). Uděláme komunitní projednání, nastíníme možnosti, a pokud bude zájem, tak 

změníme strategii a budeme vyhlašovat výzvy z programu OPŽP. Budou moci být podpořena 

protierozní opatření, parky a veřejné prostranství. Zatím je podmínka, že je podpora určena 

pouze pro obce nad 500 obyvatel. V našem území to jsou tyto obce: Čejov, Senožaty, Jiřice, 

Želiv a Humpolec.  

Další aktivity MAS 

V rámci našeho projektu Komunitní plán sociálních služeb již proběhla první setkání 

pracovních skupin a v prvním čtvrtletí roku 2018 budeme provádět dotazníkové šetření v rámci 

cílových skupin, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

Budeme zpracovávat Místní akční plán II, který bude časově náročný, proto budeme muset na 

MAS přijmout dalšího zaměstnance. 
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11. Závěr 

Vít Skála poděkoval za účast na jednání a ukončil jednání v 17:45. 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 5. 2. 2018 

 

 

 

 

Ověřil: Pavel Hrala …………………………….. 

 V Humpolci dne 5. 2. 2018 
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