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Zápis
z jednání Programového výboru
3. 3. 2014, 16.00 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec
Přítomní dle prezenční listiny: Josef Jirků, Marcela Kubíčková, Ing. Vít Skála, Ing. Patrik
Sukdolák, Mgr. Pavel Hrala, Ing. Květoslav Namyslo, Zdeňka Augustová,
Předsedající: Josef Jirků
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola
usnášeníschopnosti Programového výboru.
2. Informace o čerpání dotací III.4.1. PRV a Kraje Vysočina 2013.
3. Informace o podání žádosti o dotaci Kraj Vysočina 2014 a OPTP – technická pomoc
4. Informace o podání projektu do OPTP (technická pomoc) a jeho předfinancování
5. Informace o stavu příprav strategie MAS – rozhovory se starosty aj.
6. Příprava komunitního plánování.
7. Certifikace MAS.
8. Informace o zapojení MAS do projektu OPVK – vzdělávání na venkově.
9. Různé – nový zaměstnanec MAS, příspěvek pro NSMAS 5000,- Kč.
10. Závěr.
Bod 1 - úvod, zahájení
Jednání zahájil předseda o.s. Josef Jirků. Zapisovatelkou byla zvolena paní Augustovou,
ověřovatelem zápis pan Hrala. Pan Jirků seznámil přítomné s programem jednání.
Bod 2 - informace o čerpání dotací III. 4. 1. PRV a Kraje Vysočina 2013
K tomuto bodu podal informace manažer MAS Mgr. Hrala.
Byla podána průběžná žádost o proplacení nákladů (262 458,-- Kč) v rámci dotace ze SZIF
(III. 4. 1. PRV). Celková dotace činí cca 500 000,-- Kč. Na předfinancování projektu jsme
získali finanční prostředky od Města Humpolec, po obdržení plateb tyto prostředky městu
vrátíme. Vratka městu by měla proběhnout do konce roku 2014.
Z dotace od Kraje Vysočina čerpala MAS v roce 2013 dotaci ve výši 45 000,-- Kč.
Bod 3 – informace o podání žádosti o dotaci Kraje Vysočina 2014
Kraj Vysočina vyhlásil dotace pro MAS na rok 2014. V rámci této dotace můžeme získat
150 000,-- Kč. Je zde ale nutné spolufinancování ze strany MAS, a to ve výši 37 500,-- Kč.
Bod 4 – MMR, operační program Technická pomoc
V rámci tohoto programu může MAS získat dotaci až 750 000,-- Kč. Nutné je však zajistit
předfinancování. Finanční prostředky by byly použity na zpracování strategie včetně
metodického vedení, poradenství. Zásady programu přímo stanovují, že 50 % prostředků musí
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být mzdové náklady a zbývající část na samotnou strategii a poradenství. Bude nutné, aby se
do zpracování strategie zapojili také členové MAS, a právě díky této dotaci budou moci být za
práci finančně ohodnoceni. Členové programového výboru by působili jako vedoucí
pracovních skupin, další členy skupiny by si zajistili dle vlastního uvážení sami. Žádost o
dotaci MAS podala, výsledek bude znám nejspíše do konce března 2014.
Pan Hrala seznámil přítomné s variantami čerpání dotace a zároveň s možnostmi zajištění
předfinancování projektu, a to formou úvěru od České spořitelny a ČSOB. O podmínkách
úvěru jedná také s Komerční bankou.
Je nutné také prověřit možnost půjčky od Města Humpolec. Bude předložena žádost Radě
města a následně pak také Zastupitelstvu města o poskytnutí půjčky (750 000,-- Kč). Pokud
Město Humpolec finanční prostředky MAS půjčí a vše bude probíhat podle plánovaného
harmonogramu, mohli bychom městu vrátit prostředky ještě do konce roku 2014.
Pan Namyslo – navrhuje takovou žádost předložit na dubnové jednání rady a zastupitelstva.
Nyní ale není schopen odhadnout, zda zastupitelé půjčku schválí.
Pan Jirků navrhuje, aby pracovní skupiny, které budou na jednotlivých oblastech pracovat,
byly minimálně 3 členné.
Pan Hrala – výsledná strategie bude hodnocena také na základě toho, kolik lidí se do prací
zapojí. Samozřejmě až budou k dispozici konkrétní výstupy, počítáme s veřejným
projednáním s občany Humpolecka. Je nutné domluvit, zda strategii budeme zpracovávat
sami nebo zda její zpracování zadáme firmě.
Pan Skála – navrhuje, abychom si z největší části strategii zpracovali sami a využili pouze
poradenství.
Pan Hrala předložil nabídky od firem, které má do současné doby k dispozici. Jednalo se o
nabídky: Regionální rozvojové agentury Vysočina Jihlava, RPSC ideas s.r.o. Olomouc,
Because, s.r.o.. K nabídce firmy Because, s.r.o. si pan Hrala vyžádá ještě reference (v
předložené nabídce nejsou reference k dispozici). Zároveň budou ještě osloveny další firmy a
teprve poté proběhne hodnocení a výběr. Vyhodnocení a výběr firmy by měl ale proběhnout
do konce března a smlouva na poradenství by měla být uzavřena od dubna 2014.
Bod 5 – informace o stavu příprav strategie
O dosavadních pracích informoval p. Hrala. Probíhá zpracování dotazníků, které byly
zaměřené na obce. Plánují se rozhovory se starosty.
Bod 6 – příprava komunitního plánování
p. Hrala – předpokládáme, že až budou k dispozici potřebné výstupy za jednotlivé oblasti
strategie, budeme organizovat projednání těchto výstupů v obcích Humpolecka (za účasti
širokého spektra subjektů – občané, firmy, spolky, neziskové organizace, podnikatelé,
zemědělci apod). Pro takováto zasedání bude vhodné mít dobrého moderátora – facilitátora.
Budeme moci využít i někoho z poradenské firmy.
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Bod 7 – certifikace MAS
p. Hrala - MAS bude muset splňovat standardy MAS. Tyto budou dány dokumentem Mze.
V současné době ale není finální materiál dopracován. Až budou jasná pravidla, budeme
muset podle toho nastavit strukturu naší MAS.
Bod 8 – vzdělávání na venkově
MAS se jako partner zapojí do projektu MŠMT – vzdělávání na venkově. V červnu bude
jasné, zda se školení budou moci uskutečnit, na podzim by pak ve větších obcích probíhala
samotná školení. MAS by jako partner v projektu zajistila koordinátora školení na
Humpolecku a získala by technické vybavení (notebook, tablet). Úkolem koordinátora bude
zajistit cílovou skupinu, prostory apod.
Bod 9 – různé
Nový zaměstnanec MAS
p. Hrala – na dobu 1 roku je možné prostřednictvím dotace z úřadu práce získat zaměstnance.
V současné době MAS jedná s jedním uchazečem. Proběhla diskuse o přijetí nového
zaměstnance, náplni jeho práce.
Závěr: zaměstnance, který bude financován z úřadu práce (super hrubá mzda 14 000,-Kč/měsíc) na dobu určitou přijmout.
Příspěvek pro NS MAS (5 000,-- Kč)
Příspěvek je dobrovolný, je na posouzení, zda jej poskytneme nebo nikoliv. Většina MAS
tento poplatek národní síti MAS platí, protože NSMAS pak z těchto prostředků platí
vyjednávací tým, který se snaží dohodnout podmínky čerpání dotací, okruhy dotací apod.
Výsledky vyjednávacího týmu jsou patrné.
p. Hrala – bude se konat valná hromada NS MAS, prodiskutuje situaci s kolegy z dalších
MAS
Závěr: prozatím se přítomní přiklání k tomu, příspěvek uhradit.
Bod 10 – závěr
Další schůze programového výboru se bude konat 31. 3. 2014 od 16.00 hodin ve velké
zasedací místnosti MěÚ Humpolec. Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Zapsala: Zdena Augustová

Ověřil: Pavel Hrala

…..……………………………
V Humpolci, dne 3. 3. 2014

…..……………………………
V Humpolci, dne 3. 3. 2014
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