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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 2/2018/PV 
 

Datum a čas:  15. února 2018 od 16:00 hod  Přílohy: 0 

Místo jednání: kancelář MAS Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 9 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 9 členů z 9, tj. 100%. 
Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 
hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné. 

 

01. Zahájení 
Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 
usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na 
úpravu:  
Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti MAS 
3) Interní postupy  
4) Výzvy MAS 
5) Jednací řád PV 
6) Diskuze 
7) Závěr 

 

Usnesení 01/02/2018/PV 

Programový výbor schvaluje program jednání a volí Petru Laštovičkovou zapisovatelkou 

jednání. Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS 

M. Vencovská informovala o činnosti MAS a pracovníků kanceláře za uplynulé období. Byla 

podána žádost o změnu rozpočtu na MMR, aby se mohly nevyčerpané finanční prostředky 

z roku 2017 převést do roku 2018. Tato změna nám byla schválena. Dále nás čeká ukončení 

1. etapy (IROP, 4.2.), které je nutné provést do konce února. Zastaralý a pomalý web MAS byl 

nahrazen moderním a přehledným webem, odkaz zůstává stejný www.mascmp.cz. 

Pracovníci MAS se účastní vzdělávacích seminářů a školení. Dále provádíme animaci škol a 

pomáháme ředitelům škol se zpracováním Zpráv o realizaci projektu. Na konci února budou 

vyhlášeny Šablony II. Tentokrát se do nich budou moci zapojit také ZUŠ a DDM Polná. 

Průběžně probíhají konzultace s žadateli, kteří se informují o připravovaných výzvách MAS.  

Usnesení 02/02/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS. 

 

http://www.mascmp.cz/
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03. Interní postupy 
Pracovníky kanceláře MAS byly vytvořeny interní postupy pro Operační program 

Zaměstnanost, Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální operační program. Tyto 

dokumenty mají statut vnitřní směrnice. Interní postupy (IP) pro programové rámce OPZ a 

PRV byly projednány a předloženy ke schválení. IP IROP byly zaslány na řídící orgán.  

Usnesení 03/02/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o přípravě interních postupů pro IROP. 

Programový výbor schvaluje interní postupy MAS pro programové rámce OPZ a PRV.  

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
04. Výzvy MAS 
Členům PV byly představeny připravené první výzvy z PRV a OPZ. Ing. Rosický informoval o 

výzvě, která bude vyhlášena v PRV. Do 14 dní by měla být schválena řídícím orgánem. Jedná 

se o výzvu, kde je 5 fichí a alokace činí 11 mil. Kč.  

Výzvy IROP budou podávány až po schválení interních postupů pro IROP řídícím orgánem. 

O výzvách z OPZ informovala P. Laštovičková. Dne 26. 2. 2018 je naplánováno vyhlášení dvou 

výzev na podporu prorodinných aktivit – Příměstské tábory (I.) a Dětské skupiny, školní 

družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.). Alokace na obě výzvy činí 4.776.000 Kč. 

Usnesení 04/02/2018/PV 

Programový výbor schvaluje výzvu č. I. z Programu rozvoje venkova a výzvy z OP 

Zaměstnanost na prorodinná opatření - Příměstské tábory (I.) a Dětské skupiny, školní 

družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.). 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
05. Jednací řád PV 
M. Vencovská předložila jednací řád programového výboru, který byl již členy 
připomínkován. Svůj jednací řád mají již schválený monitorovací výbor a výběrová komise. 
Ostatní orgány MAS se řídí ujednáním k jednání orgánů dle Dohody o změně zakládací listiny 
a Statutu MAS.  
Usnesení 05/02/2018/PV 

Programový výbor schvaluje jednací řád programového výboru. 

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
06. Diskuze 
V rámci diskuze M. Vencovská informovala o přípravě auditu na činnost MAS, kterou bude 

opět dělat Ing. Jarkovský.  

 

07. Závěr – Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

V Polné dne 15. 2. 2018 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS   


