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Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka
dne 02. 10. 2017
Místo a čas jednání: Velká zasedací místnost MěÚ 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)
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. Schválení rozpočtu MAS na rok 2017 a výhled 2018
3. Představení fichí PRV – projednání a schválení preferenčních kritérií
4. Schválení harmonogramu výzev OPZ 2018 a IROP 2018
5. Změna směrnice č. 03/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6. Změna stanov – návrhy na změny
7. Závěr
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Rady spolku.
Předseda Rady spolku Vít Skála přivítal přítomné na jednání Rady MAS a seznámil je
s obsahem programu. Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová a na ověřovatele Pavel
Hrala.

Hlasování o programu jednání a o zapisovateli a ověřovateli: Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2017: Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovou
jako zapisovatelku a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.

2. Schválení rozpočtu MAS na rok 2017 a výhled 2018
Radě byl předložen ke schválení plánovaný rozpočet MAS do konce roku 2017 a výhled
rozpočtu na rok 2018. V plánovaném rozpočtu na zbytek roku 2017 jsou zohledněny skutečné
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transakce do 31. 7. 2017 plus je k nim připočítán odhad výdajů a příjmů do konce roku. Pro
rok 2018 je odhad vyčíslen podle minulých let. Rozpočty byly již projednávány na minulém
jednání Rady spolku dne 28. 8. 2017. Oba rozpočty byly součástí podkladů k jednání a
členové Rady měli dostatek času si je prostudovat. K rozpočtům nikdo neměl připomínky.

Hlasování o rozpočtech MAS: Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/2017: Rada spolku schválila plánovaný rozpočet do konce roku 2017 a výhled
rozpočtu na rok 2018.

3. Představení fichí PRV – projednání a schválení preferenčních kritérií
Pavel Hrala informoval, že v první výzvě PRV chceme vyhlásit tři fiche. Fiche č. 1 pro
zemědělce, Fiche č. 3 na lesní cesty a Fiche č. 4 pro podnikatele. Na tomto jednání bylo nutné
probrat, případně upravit a schválit jednotlivá preferenční kritéria a jejich obodování pro
každou fichi. Kvůli odstávce Portálu Farmáře bude moci být první výzva PRV vyhlášena
nejdříve v prosinci 2017 a ukončení příjmu žádostí o dotaci bude cca na konci ledna. Pavel
Hrala v krátkosti představil jednotlivé fiche především, o co bude možné zažádat.
Preferenční kritéria vychází z principů pro tvorbu preferenčních kritérií, které již byly
schváleny na jarním na jednání Rady MAS. Na základě principů pak byla nastavena
jednotlivá preferenční kritéria, z jichž je třeba vycházet a není možné nastavovat žádná jiná.
Pavel Hrala vysvětlil, že kritéria byla nastavena tak, aby byla hodnocena objektivně. Dále
upozornil, že preferenční kritéria, ke kterým se žadatel zaváže, jsou závazná a musí je splnit a
pokud je nesplní, tak přichází o dotaci. Minimální bodová hranice k podpoře projektu je
stanovena na 40 bodů.
Budou probíhat kontroly na místě před a určitě i po podání projektu (žádosti), zda je
skutečnost taková, jaká byla popsána v žádosti.
Fiche číslo 4 – Podpora nezemědělského podnikání
Preferenční kritéria:
1. Tvorba pracovních míst (žadatel neovlivní)
Pavel Hrala vysvětlil, že toto preferenční kritérium je pro nás důležité, protože se MAS
zavázala vytvořit 2 pracovní místa a tento indikátor musí naplnit. Žadatel, který se zaváže
pracovní místo vytvořit, ho také musí 5 let udržet, pokud to nesplní, tak za to bude
sankcionován a bude muset vrátit dotaci.
Lenka Bartáková měla dotaz, jak se budou pracovní místa kontrolovat. Hrala odpověděl, že
SZIF to bude kontrolovat podle evidence, kterou povede zaměstnavatel (příjemce dotace). Vít
Skála odpověděl, že se bude porovnávat stav před projektem, v průběhu a po skončení
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projektu. Dále zopakoval, že splnění tohoto kritéria je pro nás velmi důležité a je potřeba
žadateli vysvětlit, že vytvořené místo opravdu musí udržet, jinak bude sankcionován.
2. Zvýhodnění menších podniků/žadatelů
V rámci tohoto preferenčního kritéria bude zvýhodněn menší zaměstnavatel, aby mohl být
podpořen a získat dotaci na projekt, který nemůže sám financovat. Kritérium se bude
posuzovat podle žádosti o dotaci a podle povinné přílohy, kde se vyplňuje mj. velikost
podniku a jeho obrat.
3. Využití stávajících budov
Toto kritérium bylo navrženo proto, aby se využily nevyužité či již stojící budovy a nestavěly
se zbytečně budovy nové. Hodnocení nevyužívá (0 bodů) bude přiděleno, pokud žadatel
postaví úplně novou budovu či přistaví novou budovu ke staré a nová budova bude zabírat
nad 30 % celkové plochy včetně. Hodnocení využívá (15 bodů) projekt využívá stávající
budovu či přistavuje novou budovu, která bude zabírat do 30 % celkové plochy.
4. Nepodpořený žadatel v CLLD období 2014–2020 (žadatel neovlivní)
Body získá dosud nepodpořený žadatel, který ještě u MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka neobdržel dotaci, tzn., že v první výzvě tyto body získají všichni žadatelé.
5. Zkrácená doba realizace
Zkrácená doba realizace projektu je pozitivní pro všechny a to jak pro MAS, žadatele, tak i
pro SZIF. Pokud se žadatel zaváže, že podá žádost o platbu 16 měsíců od termínu ukončení
příjmu žádostí, obdrží 5 bodů.
6. Zvýhodnění menších projektů
Toto kritérium je zde proto, že chceme podpořit více žadatelů a chceme, aby projekty byly
různorodé. Body budou přiděleny podle výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
7. Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu
Zvýhodněny budou projekty, které spadají do těchto kategorií CZ NACE: R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství).
8. Využití obnovitelných zdrojů energie.
Žadatel se v žádosti o dotaci (v rozpočtu) zaváže využívat např. solární, vodní, větrné či
termální zdroje energie (např. solární panely, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, atp.).
9. Zvýhodnění menších obcí.
Tento bod byl projednáván již na minulém jednání Rady dne 28. 8. 2017. Byly přesně
nastaveny kategorie obcí a bylo nastaveno bodování.
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Fiche číslo 1 – Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců
Preferenční kritéria:
1. Tvorba pracovních míst (žadatel neovlivní)
2. Zvýhodnění menších podniků/žadatelů
3. Využití stávajících budov
4. Nepodpořený žadatel v CLLD období 2014–2020 (žadatel neovlivní)
5. Zkrácená doba realizace
6. Zvýhodnění menších projektů
7. Ekologické zemědělství
Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu, tak musí být zařazen do
přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 zákona č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením
certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k žádosti o dotaci).
8. Využití obnovitelných zdrojů energie.
9. Zvýhodnění menších obcí.

Fiche číslo 3 – rozvoj lesnické infrastruktury
Pro tuto fichi nepředpokládáme, že se nepřihlásí nějaký žadatel z důvodu, že cesta musí být
4 m široká a náklady jsou vysoké. Z toho důvodu musíme fichi vyhlásit a případně přesunout
alokaci z této fiche do jiné.

Preferenční kritéria:
1. Tvorba pracovních míst (žadatel neovlivní)
2. Využití stávající infrastruktury (cest)
Toto kritérium bylo zařazeno, proto aby byly opravovány stávající komunikace, nikoliv
budovány nové.
3. Nepodpořený žadatel v CLLD období 2014–2020 (žadatel neovlivní)
4. Zkrácená doba realizace projektu
5. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace
6. Přizpůsobení projektu handicapovaným
Chceme, aby se les zpřístupnil i handicapovaným. Např. bezbariérový vstup, zpevněný povrch
vhodný pro vozíčkáře, vodící lišty, vodící linie pro nevidomé apod.
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7. Podpora ekologie
Součástí projektu budou protierozní opatření (propustky, svodnice, zpevněné výtokové části,
odvodňovací příkopy, apod.). Žadatel bude jako důkaz dokládat fotodokumentaci. Dále bude
hodnocena projektová dokumentace a bude provedena kontrola na místě.
8. Zvýhodnění menších obcí.

Hlasování o fichích MAS: Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2017: Rada spolku schválila znění Fiche č. 1, Fiche č. 3 a Fiche č. 4.

Na jednání Rady se dostavil Josef Jirků. Na jednání je přítomných 6 členů Rady spolku.

4. Schválení harmonogramu výzev OPZ 2018 a IROP 2018
Od minulého jednání máme schválený harmonogram výzev IROP a OPZ pro rok 2017. Pro
programy IROP a OPZ musíme poslat na ministerstva harmonogram výzev na následující rok
2018, proto bylo nutné je na jednání schválit. Harmonogram je v současné době orientační a
může se kdykoliv změnit.
Pavel Hrala představil jednotlivé oblasti, na které bude třeba vyhlásit výzvy.

Integrovaný regionální operační program (IROP):
1) Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy – chodníky a cyklostezky
V rámci aktivity chodníky bude možná rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků. U
aktivity cyklostezky se bude jednat o rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných
stezek pro cyklisty či stezek pro cyklisty a chodce. Důležité je, aby stezka sloužila občanům
na přesun do zaměstnání, škol a za službami.
Josef Jirků měl dotaz, zda se u stávající cyklostezky u Hadiny neuvažuje o udělání okruhu.
Lenka Bartáková mu odpověděla, že při výstavbě byly nějaké majetkové a další problémy,
proto výstavba okruhu nebyla uskutečněna. V současné době se dostavba neplánuje.
Pavel Hrala upozornil, že cyklostezka podpořená přes MAS musí být určena na dojížďku do
práce, do školy či za občanským vybavením, tzn. z místa na místo. Dále připomněl, že u
cyklostezek je vždy problém s majiteli pozemku a v našem území žádný projekt na
cyklostezku nepředpokládá. Avšak již máme předpřipravený jeden projekt zaměřený na
výstavbu chodníku.
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2) Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů
Projekty, na které budou chtít žadatelé žádat, musí být zaneseny v tabulce Místního akčního
plánu vzdělávání, v tzv. MAPu (MŠ, ZŠ, SŠ a SOŠ, zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání) či v Krajském akčním plánu, tzv. KAPu (v případě středních škol, aby žadatelé
mohli žádat o dotaci). Nejprve musíme shromáždit projekty jednotlivých žadatelů a poté
aktualizujeme tabulku MAP či KAP. Jirků: ministerstvo nedovolí navýšení kapacity škol.
Hrala připomněl, že projekty nebudou na zvyšování kapacity, protože zdejší ZŠ mají
nenaplněnou kapacitu. Projekty (učebny) v MAPu jsou přírodovědné, technicky či jazykově
zaměřené. MŠ mohou žádat pouze na zvyšování kapacit, tzn., že mohou udělat další třídu
navíc. V Humpolci je to již nyní potřeba. Lenka Bartáková připomněla, že pokud bude po
schválení zákona povinnost přijímat do MŠ i dvouleté děti, tak bude navýšení kapacit nutné.
Pavel Hrala připomněl, že MAS vyhlásí výzvu pro všechny, tj. pro MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové
vzdělávání. Lenka Bartáková měla dotaz, zda bude možné zvyšovat kapacitu družin. Hrala
odpověděl, že zvyšování kapacity u družin, tj. u zájmového vzdělávání, není možné.
3) Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi
Cílem je zefektivnit a zlepšit dostupnost sociálních a dalších služeb, které podporují sociální
inkluzi vymezených cílových skupin.
Tato výzva bude zaměřena na podporu pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení,
na infrastrukturu komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti sociálně slabších občanů na trhu práce.
4) Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících podniků
Cílem této výzvy bude podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků jako nástroje k řešení
sociálních příp. environmentálních problémů na území MAS a k začleňování znevýhodněných
skupin obyvatelstva. Žadatel žádající v této výzvě musí sociálně podnikat. Podpora bude
poskytována na postavení a vybavení sociálních podniku.

Operační program zaměstnanost (OPZ)
1) Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (aktivita: podpora zaměstnanosti)
Cílem je zvýšit pracovní uplatnitelnost osob, které jsou ohrožené sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených na trhu práce. Podpora bude zaměřena na vzdělání
zaměstnanců, na podporu vstupu a návratu na trh práce, na job pointy, atd.
2) Dostupné a férové zdravotnictví a sociální služby (aktivita: sociální služby a sociální
začleňování)
Cílem je vytvořit nové a zkvalitnit (příp. rozšířit) stávající služby, zázemí a programy
zaměřené na pomoc daným cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou
sociálním vyloučením ohroženy. Dotace bude poskytována na podporu sociálních služeb:

Stránka 6 z 8

www.humpolecko.cz

info@humpolecko.cz

IČ: 26984423

Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

odborné sociální poradenství, aktivizační, kontaktní centra, nízkoprahová centra,
odlehčovací služby,….
3) Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (Aktivita: Slaďování rodinného a
profesního života)
Cílem je vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče o ně za účelem
snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. Budou podporovány dětské
kluby, dětské skupiny, doprovody na kroužky a na zájmové aktivity, příměstské tábory,
atp.
4) Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (Aktivita: sociální podnikání)
Cílem je podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, které řeší problém sociálního
vyloučení na trhu práce popř. dalších sociálních a environmentálních problémů. Žadatel
bude muset sociálně podnikat.
Výzvy pro OPZ chceme vyhlašovat v polovině roku 2018. Plánovaný harmonogram výzev se
může operativně měnit, pokud budeme vědět, že jsou projekty nachystány.

Hlasování o harmonogramu výzev MAS: Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2017: Rada spolku schválila harmonogram výzev IROP a OPZ na rok 2018.

5. Změna směrnice č. 03/2013 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Původní směrnice z roku 2013 byla schválena podle pravidel PRV na období 2007–2013.
Vzhledem k tomu, že většinu „větších“ výdajů kanceláře MAS si budeme nechávat proplácet
z programu IROP, je nutné směrnici upravit podle pravidel IROP.
Do 10.000 Kč můžeme nakoupit přímo, od kohokoliv. Do 100.000 Kč či až do 400.000 stačí
udělat průzkum trhu a vybrat nejvhodnější nabídku. Nad 400.000 Kč již musíme provést
výběrové řízení.

Hlasování o směrnici č. 03/2013: Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2017: Rada spolku schválila aktualizaci směrnici č. 03/2013 Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

6. Změna stanov – návrhy na změny
Kancelář MAS navrhuje drobné úpravy znění stanov MAS, chceme upravit kompetence
Valné hromady a přesunout je na Radu spolku. Ve stanovách z roku 2015 je v kompetenci
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Valné hromady – Článek VI. Odst. 5: „Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů,
zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.“ Bylo navrženo toto vypustit z kompetence VH
a přesunout to do kompetence Rady spolku. Pokud by platilo staré znění stanov, tak by se VH
musela scházet před každou výzvou MAS.
Podobně chceme vyřadit z pravomocí Kontrolního a monitorovacího výboru. Článek X. odst.
9 – Vypouští se z kompetence KMV: „Kontrolní a monitorovací činnosti provádí formou
návštěv v místě realizace projektů a poradenského doprovázení realizovaných projektů.“
Tuto činnost bude dělat především kancelář MAS.
Změnu stanov bude projednávat a schvalovat Valná hromada na dalším jednání, Rada spolku
ji bere pouze na vědomí. Návrh nových stanov je v příloze v režimu změn. Současné aktuální
stanovy jsou ke stažení http://humpolecko.cz/stanovy-mistni-akcni-skupiny

Usnesení č. 28/2017: Rada spolku vzala na vědomí návrh na změnu stanov.

7. Závěr
Vít Skála ukončil jednání v 17:35.

Zapsala: Monika Krčilová

……………………………..
V Humpolci dne 2. 10. 2017

Ověřil: Pavel Hrala

……………………………..
V Humpolci dne 2. 10. 2017
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