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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 3/2018/PV 
 

Datum a čas:  10. dubna 2018 od 16:00 hod  Přílohy: 0 

Místo jednání: ZUŠ Polná Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 6 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 6 členů z 9, tj. 66,67 %. 
Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 
hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné. 

 

 

01. Zahájení 

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili p. Kunc, Opršal a Vacek. Ing. Rosický 

představil program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti MAS, průběh výzev – OPZ, PRV 
3) Návrh na doplnění výběrové komise 
4) Návrh na změnu strategie  
5) Projednání a schválení výroční zprávy místního partnerství  
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/03/2018/PV 

Programový výbor schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Ing. Petru 

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS, průběh výzev – OPZ, PRV 

Ing. Rosický informoval členy PV o činnosti MAS v uplynulém období. Dále představil již 

vyhlášenou výzvu z PRV, kde je 5 fichí a alokace činí 11 mil. Kč. Fiche jsou zaměřeny na 

podporu rozvoje zemědělských podniků, zpracování potravin, nezemědělské podnikání, 

lesnickou infrastrukturu a zemědělskou infrastrukturu. Příjem žádostí běží od 26. 3. - 26. 4. 

2018. O konzultace je velký zájem, zejména z řad zemědělců. Ing. Rosický se rovněž zmínil o 

zbývajících fichích v PRV.  

P. Laštovičková informovala o vyhlášených výzvách z OPZ na podporu prorodinných aktivit – 

Příměstské tábory (I.) a Dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.). 

Příjem žádostí byl ukončen 6. 4. 2018. Do výzvy OPZ I se nám přihlásil jeden projekt, ve výzvě 

OPZ II máme přihlášené dva projekty. U podaných projektů bude pracovníky MAS provedeno 
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hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a úspěšné projekty postoupí k věcnému 

hodnocení. Další dvě výzvy na podporu sociálního začleňování a vzdělávání a poradenství ke 

zlepšení uplatnění na trhu práce a rozvoj ekonomiky jsou plánovány na srpen 2018.  

Usnesení 02/03/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS a o průběhu výzev – OPZ, PRV. 
 

03. Návrh na doplnění výběrové komise 
Výběrová komise má celkem 9 členů a v současné době se bude muset začít scházet častěji, 

aby mohla hodnotit projekty. V nominaci je pouze 1 změna oproti minulému období, kdy za 

TJ Zhoř je nominován Jiří Kučera.  

Usnesení 03/03/2018/PV 

Programový výbor schvaluje nominaci výběrové komise, dle př. č. 1 a doporučuje ke 

schválení Partnerství MAS. 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

04. Návrh na změnu strategie  
M. Vencovská informovala o možnosti MAS zapojit se do Operačního programu Životní 

prostředí. Z důvodu rozšíření strategie o OPŽP (formou dodatku), je nutné provést změnu 

strategie. Alokace MAS na OPŽP činí 10 mil. Kč a je možné podporovat meliorační a 

zpevňující dřeviny, protierozní opatření a sídelní zeleň. Z průzkumu, o co by měli žadatelé 

zájem, vyplynul zájem o sídelní zeleň. Z toho důvodu by MAS chtěla dát celou alokaci právě 

na sídelní zeleň. Nyní je toto opatření určené pouze pro obce nad 500 obyvatel (11 obcí), ale 

je možné, že hranice bude zrušena. Pokud by žadatelé z našeho území chtěli jít i do ostatních 

opatření, budeme jim pomáhat v podávání individuálních projektů.  

Zároveň se změnou strategie z důvodu rozšíření o OPŽP, je nutné provést změny definované 

v akceptačních dopisech řídících orgánů v PRV a OPZ. U OPZ se jedná o změnu hodnot u 

indikátorů. U PRV se jedná zejména o změnu finančního plánu.  

Usnesení 04/03/2018/PV 

Programový výbor schvaluje návrh 1. změny Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 a doporučuje Partnerství 

MAS ke schválení.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

05. Projednání a schválení výroční zprávy místního partnerství 
M. Vencovská představila členům PV výroční zprávu MAS za rok 2017, se kterou se mohli 

v předstihu seznámit. Aktivity místního partnerství jsou popsány v přehledu aktivit. Přehled 

hospodaření organizační složky, které je součástí celkového hospodaření společnosti MAS 

Českomoravské pomezí o.p.s., je uvedeno v závěru dokumentu. Nikdo z přítomných neměl 

námitek k projednávanému dokumentu.  

Usnesení 05/03/2018/PV 

Programový výbor schvaluje výroční zprávu místního partnerství MAS za rok 2017. 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
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06. Diskuze 
V rámci diskuze se probíraly plánované výzvy. Výzvy běží v OP PRV a OPZ, u IROP stále 

čekáme na schválení interních postupů, abychom mohli vyhlašovat výzvy. Po jejich schválení 

budou vyhlášeny všechny výzvy z IROP najednou.  

 

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

 

V Polné dne 10. 4. 2018 

 

 

 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS   


