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Zápis 

z jednání Programového výboru 

31. 3. 2014, 16.00 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec 

 

Přítomní dle prezenční listiny: Josef Jirků, Marcela Kubíčková, Mgr. Pavel Hrala, Ing. 

Květoslav Namyslo, Zdeňka Augustová, Ing. Mgr. Jakub Mareš (zástupce firmy Because 

s.r.o.) 

 

Předsedající: Josef Jirků 

 

Program jednání:  

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

usnášeníschopnosti Programového výboru.  

2. Informace o podání projektu do OPTP – předpokládaný termín schválení  

3. Informace ze semináře Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

4. Kroky k přípravě strategie MAS (Jakub Mareš, Because s.r.o.) 

5. Schválení poradenské firmy Because s.r.o. 

6. Různé  

7. Závěr 

 

Bod 1  - úvod, zahájení 

Jednání zahájil předseda o.s. Josef Jirků. Zapisovatelkou byla zvolena paní Augustová, 

ověřovatelem zápisu pan Hrala. Pan Jirků seznámil přítomné s programem jednání.  

Programový výbor se bohužel nesešel v takovém počtu, aby byl usnášeníschopný.  

 

Bod 2 -  projekt OPTP 

Pan Hrala informoval o stavu administrace podané žádosti MAS na projekt z OPTP, 

předpokládá se schválení dotace pro MAS, rozhodnutí o poskytnutí dotace bude MAS zasláno 

během dubna 2014.  

 

Bod 3 – seminář Příprava strategie 

K těmto bodům podal informace manažer MAS Mgr. Hrala.  

Na semináři v Týnci nad Sázavou byli zástupci MAS informováni o struktuře strategie. 

Jednalo se však o všeobecné informace, bez konkrétních a závazných údajů. 

 

Bod 4 – prezentace p. Mareše, Because s.r.o. 

Pan Mareš předpokládá, že sběr dat v naší MAS už probíhá. Práce bude časově náročná, jsou 

dány konkrétní termíny, kdy musí být hotový návrh strategie, kdy má být první dokument 

zveřejněn k připomínkování. 

Dále informoval o plánovaném postupu zpracování strategie. Ve strategii musí být strategické 

cíle, specifické cíle, stanovena opatření prostřednictvím kterých dosáhneme cílů a musí být 

nastaveny indikátory. Budeme porovnávat území, existující strategie, zjišťovat názory občanů 

i subjektů a toto zpracujeme do popisu potřeb území, stanovíme rozvojová témata. 
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Návrh strategie by měl být hotový do 30. 6. 2014. Do konce srpna by mělo být ukončeno 

financování projektu. V září a říjnu (do termínu komunálních voleb 2014) by strategii měla 

schválit zastupitelstva obcí Humpolecka. 

 

Úkoly pro firmu Because s.r.o.: 

- Metodické vedení, zodpovědnost za správnou strukturu strategie 

- Projektové řízení (sledování dodržování termínů) 

- Navržení některých statistických dat ke sledování, zjišťování a porovnávání 

- Navržení dotazníků 

- Pomoc s porovnáváním strategii dostupných v regionu 

- Spolupráce na zpracování, facilitace při komunitním plánování 

- Pomoc s formulací rozvojových oblastí, cílů a přiřazení indikátorů 

- Spolupráce na vytváření grafů apod. 

 

Úkoly pro MAS: 

- Zajišťovat data 

- Mít k dispozici návrhy od občanů, subjektů z regionu  

- Mít k dispozici „živá“ nikoliv statická data, provádět meziroční porovnání údajů apod.  

 

Bod 5 – schválení firmy Because  (uzavření smlouvy o dílo) 

Vzhledem k tomu, že výbor nebyl usnášení schopný, proběhne hlasování o přijetí nabídky 

firmy Because s.r.o. elektronicky formou per rollam dle Jednacího řádu MAS.  

Zajistí: Mgr. Hrala 

 

Bod 6 – různé a závěr  

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin.  

 
 

 

 

Zapsala: Zdena Augustová                                             …..……………………………                                                                            

                                                                                            V Humpolci, dne 31. 3. 2014 

 

 

 

 

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

                                                                                            V Humpolci, dne 31. 3. 2014 

 


