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

konané dne 25. 04. 2016. 

 

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

Bartáková), ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků), Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec 

(P.ThLic. Marek Marcel Šavel), PTL s.r.o. (PhDr. Ing. Vít Skála), Medou z.s. (Mgr. Zuzana 

Žaloudková) 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Ing. Tereza Machková 

 

Předsedající: ZUŠ G. Mahlera (Josef Jirků) 

Program jednání:  

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

spolku.  

2. Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku – vyhodnocení dotazníkového 

šetření členů MAS, standardizace MAS.  

3. Přijetí nového člena – AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ v AČR HUMPOLEC 

4. Odměny členům povinných orgánů MAS.  

5. Představení odevzdané strategie MAS, přehled alokace, předpokládaný harmonogram atd.  

6. Rozpočet MAS – úvěr, přehled čerpání.  

7. Schválení výběrového řízení na zaměstnance MAS – administrativní pracovník. 

8. Animace školských zařízení v území MAS.   

9. Kancelář MAS.  

10. Představení výroční zprávy MAS za rok 2015.  

11. Představení projektu mikroregionu Zálesí – Zavedení strategického řízení obcí.  

12. Schválení směrnice pokladna MAS.  

13. Návrh na schválení pořízení automobilu a multifunkční barevné tiskárny.  

14. Plánované aktivity MAS na rok 2016. 

15. Pravidla pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova 

2014 – 2020, OPZ a IROP.  

16. Závěr.  

 

Ad bod 1 - Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku.  

Jednání Rady spolku začalo v 15 hodin. Předseda MAS pan Jirků všechny na jednání přivítal. 

Rada spolku je v počtu 5 osob usnášeníschopná. Zapisovatelem byla zvolena Tereza Machková, 

ověřovatelem Pavel Hrala. Rada spolku schválila program.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 1/2016: 

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schválila program, zapisovatele zápisu 

Terezu Machkovou a ověřovatele zápisu Pavla Hralu. 
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Ad bod 2 Představení činnosti MAS od minulého jednání Rady spolku – vyhodnocení 

dotazníkového šetření členů MAS, standardizace MAS.  

Slova se ujal Pavel Hrala. Informoval, že v roce 2015 procházela MAS procesem standardizace. 

Dne 23. 12. 2015 poštou přišlo Osvědčení o splnění standardizace MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka.  

Na podzim 2015 proběhlo dotazníkové šetření pro členy MAS. Výsledky dotazníků poslány 

emailem spolu s poznámkami Pavla Hraly ke každé otázce. Připomínky ani dotazy 

k dotazníkům nebyly.    

Dále informoval, že MAS pomohla zpracovat obcím a jiným žadatelům z území žádosti do 

různých dotačních programů. Byly podány žádosti do výzev MMR - Program obnovy venkova 

pro rok 2016, MŠMT - Státní podpory sportu pro rok 2016 a MZe - výzva na podporu obnovy 

venkova pro rok 2016. Známy výsledky z MMR, vyšly žádosti pro Hořice na opravu sálu, pro 

Staré Bříště na opravu kapličky a pro obec Dehtáře místní část Onšovice oprava kapličky. 

Výsledky z MŠMT budou cca v červnu. Dle informace pana ministra Jurečky alokace výzvy 

MZe nebyla vyčerpána a bude snad podpořena i žádost obce Proseč na opravu kapličky.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 2/2016: 

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí představenou činnost 

MAS.  

 

Ad bod 3 - Přijetí nového člena 

Přihlásil se další zájemce o členství v MAS - AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ v AČR 

HUMPOLEC zastoupený panem Josefem Špačkem. Jedná se o neziskovou organizaci. Pavel 

Hrala dodal, že je dobré, že se hlásí noví zájemci, protože dle standardizace MAS potřebuje 

minimálně 21 členů a 2 současní členové avizují odchod. Paní Brzoňová za Minilázně Veronika 

má také zájem o členství, ale zatím neposlala přihlášku do MAS.  

 

Hlasování o přijetí nového člena: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 3/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka přijímá nového člena místní akční 

skupiny AUTOMOTO KLUB ZÁLESÍ zastoupeného panem Josefem Špačkem.  

 

Ad bod 4 - Odměny členům povinných orgánů MAS  

Z podkladů na uznatelné výdaje pro MAS vyplývá možnost odměnit členy povinných orgánů 

MAS. Limity jsou nastaveny na 120 Kč/hod. na DPP, 160 Kč/hod. na DPČ nebo odměna z 

výkonu funkce člena povinného orgánu 200 Kč/hod. Pavel Hrala navrhl odměňovat členy Rady 

a Výběrové komise dle jejich účasti na jednání plus něco za přípravu před jednáním.  Pan Skála 

si myslí, že DPP je nejvhodnější a nejjednodušší varianta.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 4/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka souhlasí s navrženými odměnami 

členům Rady spolku a Výběrové komise MAS na základě uzavřené DPP.  
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Ad bod 5 - Představení odevzdané strategie MAS, přehled alokace, předpokládaný 

harmonogram atd.  

Ke konci března byla podaná strategie na MMR (podáno 165 SCLLD ze 180 MAS v ČR). 

MMR ji nyní hodnotí a vrátí ji s připomínkami cca nejdříve za 3 měsíce, poté musíme do 10 

pracovních dnů připomínky doplnit, následně bude strategie MMR schválena. Potom se schválí 

fiche a budou vyhlášeny první výzvy dle předpokladu na podzim (cca listopad 2016). V roce 

2017 budou první realizace projektů konečnými žadateli. Ze strategie je nyní důležitá příloha 

č. 1 SCLLD - Finanční plán a indikátory pro programové rámce, kde je vidět, jak jsme rozdělili 

finance na základě zásobníku projektů sesbíraných v území v letech 2014 a 2015. Pavel Hrala 

představil tabulky s finančními plány do roku 2023 za jednotlivé cíle IROP a fiche PRV. V PRV 

je 6 mil Kč vyčleněno pro nezemědělce (drobní podnikatelé). Projekty žadatelů se musí 

týkat podporovaných činností podnikání dle CZ NACE. MAS má povinnost naplnit u žadatelů, 

kteří budou podpořeni min. 2 pracovní místa, která musí podnikatel 3 roky udržet. Žadatelé v 

minulém období nebyli ochotni pracovní místo vytvořit a udržet.  

Pan Jirků, předpokládá, že bude přetlak zájemců o dotace, bude na Výběrové komisi a kritériích, 

koho vyberou. Pavel Hrala uvedl, že Výběrová komise bude předložené projekty hodnotit na 

základě preferenčních kritériích, které bude schvalovat RS. Možná preferenční kritéria - 

zvýhodnění projektů v menších obcích, vytvoření pracovního místa apod.  

 

Pan Skála podotkl, že by se měly fiche připravit již nyní a nečekat na léto, kdy budou dovolené. 

Dobré udělat základní rámec fichí a preferenční kritéria již teď a před létem projednat. Ostatní 

souhlasili.  

 

Úkol pro MAS – sestavit seznam fichí, jejich základní rámec a preferenční kritéria 

k jednotlivým fichím a před létem svolat znovu Radu spolku.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 5/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí informace o podané 

strategii MAS představené Pavlem Hralou. 

 

Ad bod 6 - Rozpočet MAS – úvěr, přehled čerpání 

Rozpočet na rok 2016 se schvaloval na jednání v prosinci 2015. Teď je doplněn o některé 

položky, které jsou již jisté. Pavel Hrala informoval, jak jsme na tom s financemi. Od 1. 7. 2015 

jsou uznatelné výdaje z IROP, kde je 95% dotace. Rok 2015 byl pro financování MAS 

složitější, čerpali jsme kontokorent, v prosinci byl splacen úvěr za projekt spolupráce, od ledna 

2016 čerpáme nový úvěr na předfinancování provozu kanceláře. Budeme podávat žádost na 

režie, pravděpodobně na podzim dojde k proplacení výdajů od 1. 7. 2015.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 6/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí informace k rozpočtu 

představené Pavlem Hralou a schvaluje upravený rozpočet spolku na rok 2016.  

 

http://www.humpolecko.cz/
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Ad bod 7 - Schválení výběrového řízení na nového zaměstnance MAS – administrativní 

pracovník 

Pavel Hrala informoval, že vzhledem k administraci 3 operačních programů z evropských 

fondů a tím pádem větší časové náročnosti administrace připravovaných výzev pro konečné 

žadatele v území MAS, předpokládáme přijetí nového zaměstnance. V květnu bude vyhlášeno 

výběrové řízení, nástup od července nebo srpna, aby se zaměstnanec zaučil přes léto, na podzim 

budou výzvy a administrace žádostí.  

Zkušenost z loňského výběrového řízení, kdy se hlásili hodně studenti regionálního rozvoje. 

Bude zkušební doba, aby se osvědčil. Pan Skála měl dotaz, jestli avizovaná výše platu není 

nízká, pan Jirků podotkl, že na Humpolec je to dobré.  

  

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 7/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje vypsání výběrového řízení na 

nového zaměstnance MAS.  

 

Ad bod 8 - Animace školských zařízení v území MAS. 

MAS má povinnost provádět od května 2016 tzv. animaci MŠ a ZŠ v území. Dostaneme 

v alokaci částku 664.206,- Kč na tuto činnost. Pavel Hrala informoval, že byl na seminářích 

k animaci, nemáme psát žádosti, ale pomoci školám s jejich přípravou, monitorovacími 

zprávami atd. Dne 4. 5. 2016 máme pro ředitele naplánované školení k šablonám, k vyhlášené 

výzvě. Bude záležet na nich, jestli využijí služeb na animaci. Pan Skála se ptal, kdo bude dělat 

animaci? Školy již šablony využívaly. Záleží dle situace na školách, kdo to pro ně dělá – byla 

by škoda o peníze přijít! 

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 8/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí informace o animaci 

škol v území MAS.  

 

Ad bod 9 - Kancelář MAS.  

K 30. 4. 2016 končí nájemní smlouva MAS na Městském úřadu v Humpolci. Musíme se 

přestěhovat, od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 bude kancelář v ulici Hradská č. 285. Výhledově 

bude snad možnost využít prostory v budově Edupontu v ulici U Nemocnice, kde by bylo 

možné využít velké místnosti jako zasedačky, kam by se vešlo cca 30 osob. Budeme ji 

potřebovat na semináře pro žadatele, zasedání výběrové komise atd.. Pan Jirků se ptal paní 

Bartákové, jestli je možné i nadále využívat zasedací místnost na Městském úřadě? Ano, ale 

záleží na volných termínech.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 9/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje přemístění kanceláře a 

nájemní smlouvu prostor kanceláře MAS v ulici Hradská č. 285, Humpolec do konce roku 

2016. 

http://www.humpolecko.cz/
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Ad bod 10 - Představení výroční zprávy MAS za rok 2015.  

Součástí podkladů pro jednání RS je i Výroční zpráva za rok 2015. Výroční zprávu schvaluje 

Valná hromada MAS. Nikdo z přítomných neměl připomínky. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 10/2016:  

Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí výroční zprávu MAS za 

rok 2015.  

 

Ad bod 11 - Představení projektu mikroregionu Zálesí – Zavedení strategického řízení 

obcí.  

MAS zpracovala pro mikroregion Zálesí žádost do OP zaměstnanost s 95% dotací, ze které by 

bylo možné zaplatit na 2 roky zaměstnance mikroregionu, který by pomáhal zpracovat 

rozvojové dokumenty pro obce. Spolupracoval by s MAS, protože máme stejné území a není 

cílem vytvářet konkurenční organizaci v území. Finance ze žádosti by byly využity na 

zaměstnání jednoho zaměstnance mikroregionu a vytvoření strategických rozvojových 

dokumentů obcím, ve kterých jsou zakotveny investiční potřeby, vize a plány obce.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 11/2016: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí 

informace o žádosti mikroregionu Zálesí.  

 

Ad bod 12 - Schválení směrnice pokladna MAS.  

Směrnici na pokladnu dostali členové Rady spolku v podkladech. Pan Jirků zmínil, že je to 

přehledné, konzultoval s paní účetní, je to v pořádku, dává záruku.  

Pan Skála se pozastavil nad částí, kdy musí předseda podepisovat každý výdaj, bylo by to 

náročné. Doporučuje dělat měsíční přehled transakcí, který by pan Jirků podepsal. Přepsat ve 

směrnici – článek III. - podpisy.  

 

Úkol pro MAS: doplnit do směrnice zpracování měsíčního přehledu, který bude podepisovat 

předseda spolku a vynechat dvojí podepisování každého dokladu.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 12/2016: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje směrnici 

na pokladnu a založení pokladny MAS s výhradou o podpisech. 

 

Ad bod 13 - Návrh na schválení pořízení automobilu a multifunkční barevné laserové 

tiskárny 

Návrh na pořízení multifunkční barevné laserové tiskárny A4 cena cca 14.000,-. Nákup nad 

10.000,- bez DPH schvaluje RS, dle směrnice MAS o výdajích. Pan Skála před zakoupením 

doporučuje udělat u tiskáren srovnání nákladů na tisk.  

 

Pořízení automobilu MAS. V současnosti používáme na MAS soukromé vozy ke služebním 

cestám, předpokládá se s vyhlašováním výzev i více ježdění po území Humpolecka. I členové 
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Výběrové komise by měli jezdit po projektech na kontrolu, využívání i na služební cesty na 

semináře pro MAS. Účast na seminářích je nutná. Návrh na pořízení automobilu na stlačený 

zemní plyn (CNG) kvůli nízkým nákladům na provoz, CNG plnička je u Vystrkova.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 13/2016: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje pořízení 

multifunkční barvené laserové tiskárny A4.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 14/2016: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka schvaluje pořízení 

nového automobilu pro MAS v rámci operativního leasingu a doporučuje automobil s pohonem 

na CNG.  

 

Ad bod 14 - Plánované aktivity MAS na rok 2016. 

Na podzim 2016 budou vyhlášeny snad první výzvy. Probíhá aktivita pro školy o heraldice 

s cílem seznámení se s heraldikou. Výsledkem aktivity bude vytvoření obecních znaků pro obce 

území Humpolecka, které je nemají. Cílem aktivity je posílení lokální identity a sounáležitosti 

dětí s územím, ve kterém žijí a návrhy budou inspirací pro starosty pro případné zpracování 

znaku obce heraldikem.  

Chystáme také akce v létě v rámci připravovaného dalšího ročníku projektu Letní Platformy 

Humpolec 2016. MAS připravuje sérii trhů regionálních produktů v parku Stromovka. Vždy 

každých 14 dní v pátek od cca 9-15 hodin v období červen až srpen chystáme malé trhy 

zaměřené na lokální producenty mléčných produktů, zeleniny, uzenin, sladkého a slaného 

pečiva, rukodělných výrobků a dalších odvětví. V současné době dáváme dohromady prodejce 

za jednotlivá odvětví.  

 

Diskuze nad možnými projekty spolupráce MAS. V roce 2012 vznikla Stezka poznání. 

V novém období jsou možné investiční projekty spolupráce na 3 témata (dle pravidel PRV 

opatření 19.3.) – lokání producenti (např. trhy lokálních výrobců), vzdělávací aktivity a 

investice do informačních a turistických center (např. pro Želiv), je možné vymyslet jinou „ 

měkkou“ aktivitu, členové mají možnost navrhnout témata projektů spolupráce.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 15/2016: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí 

informace o plánovaných aktivitách MAS.  

Ad bod 15 - Pravidla pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v 

Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, OPZ a IROP. 

Dne 7. 4. byly ministrem zemědělství Jurečkou schváleny pravidla pro konečné žadatele na 

území MAS. Dále jsou zveřejněny informace o programu OPZ a IROP. Výzva pro MAS z OPZ 

bude 29. 4. 2016.  

Hlasování: 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 16: Rada spolku MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bere na vědomí 

představené informace o pravidlech pro žadatele z MAS.  
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Ad bod 16 - Závěr.  

Jednání Rady spolku bylo zakončeno v 17:15. Pan Jirků poděkoval přítomným za účast na 

jednání. 

 

 

 

 

 

 

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

 V Humpolci, dne 26. 4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

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

V Humpolci, dne 26. 4. 2016 
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