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

dne 29. 6. 2020 

 

Místo a čas jednání: zasedací místnost kavárny Cowork:s, Hradská 280, Humpolec od 16:00 

hodin. 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Obec 

Želiv (Vlasta Dolejšová), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová),  

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Martina Krčilová 

Omluveni: Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, 

O.Praem.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), PTL, 

s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik Sukdolák), 

Medou, z.s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Schválení 5. výzvy PRV – avízo výzvy 

3. Informace o nové Standardizaci MAS  - souhlasy obcí 

4. Informace o zprávě o plnění realizace strategie 

5. Informace o setkání MAS Kraje Vysočina v Humpolci 

6. Informace o zapojení do kampaně www.regionysobe.cz 

7. Informace o probíhajícím auditu MAS 2019 a účetní uzávěrce 2019 

8. Informace o projektu MAP II – jednání řídícího výboru 

9. Další body – může být doplněno.   

10. Diskuse, Závěr.  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:00 hodin. Pavel Hrala přivítal přítomné na jednání. Na 

zapisovatele byla navržena Bc. Martina Krčilová, na ověřovatele Mgr. Pavel Hrala. Proběhla 

kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. Na začátku jednání byli přítomni 3 z 9 členů Rady 

MAS. Rada nebyla usnášeníschopná. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 1 člen (33,3 %): TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek) 

 

Veřejný sektor – 2 členové (66,6 %): Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Město Humpolec 

(Mgr. Alena Kukrechtová),  
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Zájmové skupiny: Sport: (1 člen 33,3 %) TJ Jiskra Humpolec, Obce: 2 členové (66,6%) Obec 

Želiv (Vlasta Dolejšová), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová),  

 

2. Schválení 5. výzvy PRV – výzvy 

Dnes 29. 6. 2020 nám byla schválena výzva PRV, nyní čekáme na schválení fiche. Jelikož Rada 

spolku není usnášeníschopná, proběhne schválení výzvy způsobem per rollam (přes e-mail) a 

to do 10. 7. Výzvu chceme vyhlásit v pondělí 13. července. Konec příjmu žádostí je stanoven 

na 31. 8. 2020. Administrace žádostí o dotaci bude probíhat do konce října. Alokace výzvy je 

5 373 626 Kč. Byly vybrány čtyři oblasti podpory pro rozvoj obcí: a) veřejná prostranství 

v obcích; b) mateřské a základní školy; c) hasičské zbrojnice; f) kulturní a spolková zařízení 

včetně knihoven. Výdaje projektu musí být minimálně 50 tis. Kč a maximálně 625 tis. Kč. 

Dotace činí 80 % způsobilých výdajů – tedy max. 500 tis. Kč.  

 

3. Informace o nové Standardizaci MAS – souhlasy obcí 

Výzva pro podávání žádosti o Standardizaci MAS na nové období 2021–2027 již byla 

vyhlášena. Žádost o Standardizaci se musí odevzdat na podzim – tj. do konce září 2020. 

Součástí žádosti o standardizaci je mít schválené území působnosti MAS, tj. obec nám musí 

udělit souhlas s tím, že chce být zapojena v území MAS. Přílohou žádosti je podepsaná tabulka 

od starosty obce. 

Pokud souhlas nebude udělen, tak žadatelé z dané obce nebudou moci podávat žádosti o dotaci 

do výzvy naší MAS. Území by mělo být celistvé bez izolovaných celků. V současné době je 

území MAS shodné s územím ORP Humpolec a máme zapojeno všech 25 obcí. Území musí 

mít min. 10 000 obyvatel. Území ORP, tj. i území MAS má cca 17 tisíc obyvatel. Na MAS bylo 

doručeno už více jak polovina souhlasů. Nadále budeme urgovat starosty o vyjádření. Hotovo 

by mohlo být do konce července. 

 

4. Informace o zprávě o plnění realizace strategie 

Každý půlrok odevzdáváme zprávu o plnění realizace strategie, ve které hodnotíme jednotlivé 

indikátory. V současné zprávě bude hodnoceno období od 1. 1. – 30. 6. 2020. Nyní čekáme na 

podkladová data od ministerstva. Zpráva se bude projednávat a schvalovat Radou spolku 

pravděpodobně v červenci. Předpokládáme hlasování per rollam.  

 

5. Informace o setkání MAS Kraje Vysočina v Humpolci 

Ve středu 8. 7. 2020 proběhne u nás v Humpolci Krajské setkání MAS Kraje Vysočina. Jednání 

se účastní zástupci MAS. Prezentovány budou aktuality ohledně operačních programů, 

informace k MAP, apod. Očekáváme asi 40 účastníků. Setkání se uskuteční v zasedací 

místnosti Coworkingového družstva Spolu, které se také postará o občerstvení.  
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6. Informace o zapojení do kampaně www.regionysobe.cz  

Stále plánujeme oslovit místní podnikatele do kampaně „Regiony sobě“, kterou zahájila 

Národní síť místních akčních skupin v reakci na krizi po koronaviru. Cílem je oslovit místní 

podnikatele a zaevidovat je na web www.regionysobe.cz, kde si pak veřejnost může najít tipy 

na restauraci, ubytování, výrobce, řemeslníka, prodejnu apod.  

 

7. Informace o probíhajícím auditu MAS 2019 a účetní uzávěrce 2019 

Probíhá audit k účetnictví a to firmou ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. 

z Tábora. Byly zaslány požadované podklady. Nyní čekáme na kontrolu. V rámci kontroly 

účetnictví jsme oslovili ještě paní Vincencovou, která provedla s Monikou Krčilovou 

závěrečnou kontrolu účetnictví.  

 

8. Informace o projektu MAP II – jednání řídícího výboru 

Dnes 29. června 2020 proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru projektu MAP II. Členům ŘV byly 

představeny uskutečněné a plánované projektové aktivity. Na příští školní rok bude otevřen 

kroužek na podporu finanční gramotnosti a zaměření na moderní techniku. ŘV také schválil 

několik povinných dokumentů: Průběžná sebehodnotící zpráva č. 1 za období 1. 4. 2019 – 31. 

3. 2020, Roční akční plán – evaluační zpráva 2018/2019, Roční akční plán 2019/2020, Roční 

akční plán – evaluační zpráva 2019/2020, Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

včetně harmonogramu realizace jednotlivých evaluací. Na závěr se domlouvalo téma na 

vzdělávání členů ŘV, které je povinné alespoň jednou za projekt. Předběžně by se mělo jednat 

o téma inkluze. Další schůzka proběhne v listopadu 2020.    

 

9. Další body 

 

10. Diskuse, Závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v pondělí 31. 8. 2020 od 16:00 hodin (místo bude 

upřesněno). 

 

Jednání skončilo v 16:45 hodin. 

 

Zapsala: Bc. Martina Krčilová ……………………………. 

 V Humpolci dne 29. 6. 2020 

 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 29. 6. 2020 
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