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MAS Českomoravské pomezí o.p.s  

Zápis z jednání správní rady č. 5/2018/SR 

Datum a čas:  8. června 2018 Přílohy: 0 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR 

Usnášeníschopnost Účast členů (dle prezenční listiny): 6; plná moc: 0 

Jednání správní rady je usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení SR 

Zasedání zahájil předseda správní rady Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost 

jednání. Dále Ing. Rosický představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulé 

SR. 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení SR 
2) Informace o činnosti MAS, o průběhu výzev PRV 
3) Potvrzení výzvy IROP 
4) Interní postupy IROP 
5) Výzvy IROP 
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/05/2018/SR 

Správní rada 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, o průběhu výzev PRV 

M. Vencovská informovala členy SR o činnosti MAS v uplynulém období. Ing. Rosický 

informoval o průběhu výzvu č. 2. V PRV. Výzvu tvořilo celkem 5 fichí, jejichž alokace činí 11 

mil. Kč. Pouze do fiche 4 se nikdo nepřihlásil.  V současné době probíhá formální hodnocení 

projektů a příprava věcného hodnocení. Jednání výběrové komise proběhne 12. 6. 2018. 

Další výzva PRV proběhne v lednu 2019. 

Usnesení 02/05/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti MAS a o průběhu výzev PRV. 

 

03. Potvrzení výzvy IROP 

CRR schválilo interní postupy IROP a nyní je možné vyhlašovat plánované výzvy z IROP. 

Nejprve bude vyhlášena výzva IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové 

jednotky. Datum vyhlášení je nyní naplánováno na 20. 6. 2018. Vypořádání připomínek bylo 

na CRR bezodkladně zasláno, ale ještě nemáme potvrzeno, že je takto výzva schválena. 

Z tohoto důvodu je možné, že vyhlášení výzvy bude o pár dní posunuto. Případné další 

připomínky k výzvě IROP 1 manažerka IROP zapracuje dle požadavků CRR.  

Usnesení 03/05/2018/SR 
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Správní rada bere na vědomí informace o výzvě IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské 

zásahové jednotky.  
 

04. Interní postupy IROP 

M. Vencovská informovala členy SR o stavu interních postupů IROP. Interní postupy pro 

realizaci SCLLD MAS Českomoravské pomezí pro programový rámec IROP byly CRR 

schváleny.  

Usnesení 04/05/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace k interním postupům IROP.  
 

05. Výzvy IROP 

Po vyhlášení výzvy IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky budou 
podle této výzvy připraveny ostatní výzvy z IROP. Jejich vyhlášení je plánováno na červenec 
2018. Je možné, že z důvodu revize výzev ze strany ŘO budou výzvy MAS na sociální služby, 
sociální byty a infrastruktura do vzdělávání posunuty. Jednou ze změn je, že se mění 
udržitelnost u sociálních bytů z 5 na 20 let.   
Usnesení 05/05/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace o výzvách IROP.  

 
06. Diskuze 
V rámci diskuze se probíral audit MAS, který provádí Ing. Jarkovský. Členy SR bylo navrženo, 

aby se v příštích letech udělala poptávka po službách dalších auditorů.  

Dále M. Vencovská informovala o tom, že na doporučení auditora bude do příštího jednání 

připravena úprava vnitřní směrnice, která se bude týkat odměn zaměstnanců a členů 

povinných orgánů.  

 

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

 

 

V Polné dne 8. 6. 2018 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda správní rady     ředitelka o.p.s. 


