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Místní akční skupina 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 7/2018/PV 
Datum a čas:  16. srpna 2018 17:00 hod. Přílohy: 1 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 

Účast členů (dle prezenční listiny): 7 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 7 

Závěr: Přítomných 7 členů z 9, tj. 77,77 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání programového výboru MAS 

je usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání 

Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili pánové Opršal a Kunc. Dále Ing. Rosický 

představil program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání PV. 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání 
2) Projednání a schválení výzev OP Zaměstnanost 
3) Informace o realizaci výzvy PRV 
4) Informace o průběhu a přípravě výzev IROP, projednání a schválení výzev IROP 
5) Schválení Zprávy o plnění integrované strategie 
6) Diskuze 
7) Závěr 
Usnesení 01/07/2018/PV 

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

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

02. Projednání a schválení výzev OP Zaměstnanost 

P. Laštovičková představila členům PV připravené výzvy z OP Zaměstnanost. Dne 20. 8. 2018 

je naplánováno vyhlášení dvou 2 výzev. Jedná se o výzvy Podpora sociálního začleňování (III.) 

a Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.). 

Alokace na obě výzvy činí 7.600.000 Kč. S texty výzev a přílohami výzev se měli možnost 

členové PV předem seznámit a dokumenty si prostudovat. Nikdo z přítomných neměl 

k dokumentům připomínky.  

Usnesení 02/07/2018/PV 

Programový výbor schvaluje výzvy z OP Zaměstnanost - Podpora sociálního začleňování (III.) 

a Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky (IV.).  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
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03. Informace o realizaci výzvy PRV 
Ing. Rosický informoval o průběhu realizace výzvy z PRV. V současné době probíhá kontrola 

žádostí. Žádosti se vrací k doplnění a připomínky průběžně zapracováváme společně 

s žadateli. Na toto vypořádání je 14 dní. Do konce listopadu by se mohly podepisovat dohody 

a na začátku roku 2019 bude možné žádat o proplacení schválených podpor.   

Usnesení 03/07/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o realizaci výzvy PRV.  

 

04. Informace o průběhu a přípravě výzev IROP, projednání a schválení výzev IROP 
Ukončení výzvy č. 1 výzvy IROP 1 – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky 

bude 21. 8. 2018. Poté bude následovat hodnocení žádostí. Na kontrolní orgán byly zaslány 

ke kontrole výzva č. 2 – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení a výzva č. 3 – 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.  A jejich vyhlášení je plánováno na září 2018. Výzvy 

byly odeslány ke schválení na ŘO. Dle požadavků CRR připomínky zapracuje M. Vencovská.  

Následně odešle na CRR ke konečnému schválení.  

Usnesení 04/07/2018/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o průběhu a přípravě výzev IROP. 

Programový výbor schvaluje výzvu č. 2 – IROP Investice do škol a školských zařízení včetně 

vybavení a výzvu č. 3 IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a pověřuje M. 

Vencovskou zapracováním připomínek ŘO a vyhlášením výzev. 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
05. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie 
Povinnost předkládání Zprávy o plnění ISg vyplývá z Metodického pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů v období 2014 - 2020. MAS má povinnost monitorovat průběh 

provádění integrované strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext 

integrované strategie a popisuje změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá 

Zprávu o plnění integrované strategie 2x ročně. Již 2. Zpráva o plnění ISg, kterou naše MAS 

podává ke schválení, se týká období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Zpráva byla podána 19. 7. 

2018 prostřednictvím MS2014+.  

Usnesení 05/07/2018/PV 

Programový výbor schvaluje 2. Zprávu o plnění integrované strategie MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s.  

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
06. Diskuze 
V rámci diskuze se probíraly probíhající a plánované výzvy. Pracovníci MAS dostali za úkol 

prověřit, zda by v rámci IROP mohli JPO III získat i další vybavení (mimo dopravní automobil). 

Další diskuze se týkala finanční situace MAS. 

M. Vencovská informovala o pořádání akce pro děti (23. 9. 2018), s názvem Hrajeme si na 

hradě, kterou organizuje MAS společně s partnery. Na akci byla získána dotace 5.000 Kč 

z KOUS Vysočina, z.s.  

Sbor dobrovolných hasičů Polná dle slov p. Vattera již nechce od roku 2019 stavět stan a 

pódium, který má ve vlastnictví MAS. Je nutné vyřešit, kdo by to dále mohl dělat.  
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Dále M. Vencovská informovala o možnosti, že by MAS sama podala projekt na příměstské 

tábory. Vyřešilo by se tím navýšení úvazku projektové manažerky IROP, která má úvazek 

0,25. Projekt by byl podán do výzvy OP Zaměstnanost na podporu prorodinných aktivit.  

 

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

 

 

V Polné dne 16. 8. 2018 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS 

 


