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MAS Českomoravské pomezí o.p.s  

Zápis z jednání správní rady č. 9/2018/SR 

Datum a čas:  27. listopadu 2018 Přílohy: 0 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR 

Usnášeníschopnost Účast členů (dle prezenční listiny): 7; plná moc: 0 

Jednání správní rady je usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání  

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

jednání. Z jednání se omluvili pánové Opršal a Mgr. Matula. Dále Ing. Rosický představil 

program jednání a projednal plnění usnesení z minulého jednání SR. 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení posledního jednání 
2) Projednání žádostí předložených v rámci programu OPZ, 4. výzva 
3) Informace z operačních programů 
4) Diskuze 
5) Závěr 
Usnesení 01/09/2018/SR 

Správní rada schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Ing. Petru 

Laštovičkovou.  

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

 

02. Projednání žádostí předložených v rámci programu OPZ, 4. výzva 

P. Laštovičková informovala členy SR o ukončené výzvě z Operačního programu 

Zaměstnanost a představila podané projekty do výzvy. Dále seznámila členy SR se závěry 

jednání výběrové komise. Do výzvy Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu 

práce, rozvoj ekonomiky (IV.) byly podány 3 projekty. Jedna z žádostí o podporu byla 

vyloučena z dalšího hodnocení během hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kdy 

nesplnila jedno z nenapravitelných kritérií. Z věcného hodnocení postupují do výběru 

projektů 2 žádosti o podporu.  

Usnesení 02/09/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí projednání žádostí předložených v rámci programu OPZ, 4. 

výzvy.  
 

03. Informace z operačních programů 

IROP 

M. Vencovská informovala členy SR o ukončené 1. výzvě IROP – Zkvalitnění podmínek pro 

hasičské zásahové jednotky, kdy podané projekty již prošly závěrečným ověřením a nyní 

probíhá administrativní ověření postupu hodnocení MAS. Poté budou předány projekty 

z CRR na ŘO. Ke schválení na ŘO budou v následujících dnech zaslány výzvy na komunitní 

centra a sociální byty, v pořadí 4. a 5. výzva IROP. U probíhající 2. výzvy IROP na investice do 

škol a školských zařízení bude prodloužen termín pro podávání projektů. M. Vencovská dále 
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informovala o aktualizaci interních postupů IROP, které budou předloženy ke schválení na 

dalším jednání PV. Po odchodu manažerky IROP Anežky Břízové se nebude hledat další 

zaměstnanec, IROP převezme Marta Vencovská.  

PRV 

Ing. Rosický informoval o průběhu hodnocení projektů z 1. výzvy PRV. V současné době 

žadatelům chodí zvací dopisy k podpisu nebo návrhy dohody (12 žadatelů, kteří neměli 

výběrové řízení). Ostatní žadatelé zatím čekají, do konce roku by to mohlo být vyhodnocené.  

Dále Ing. Rosický nastínil, jak by mohla vypadat 2. výzva PRV, která bude vyhlašována na jaře 

příštího roku. Ing. Rosický informoval členy PV o návrhu změn programového rámce PRV, 

který odeslal na MZe. U všech Fichí navrhuje změnu preferenčních kritérií. Jedním z nových 

kritérií by např. bylo, že žadatel, který nebyl dosud podpořen v PRV, by získal body navíc. Je 

to z toho důvodu, aby bylo podpořeno co nejvíce žadatelů z území MAS a neopakovali se 

jenom stejní žadatelé. 

OPŽP 

M. Vencovská již na minulých jednáních SR informovala o doplnění programového rámce OP 

Životní prostředí formou dodatku. MAS by na něj měla pro žadatele získat 10 mil. Kč. 

Podmínky pro žadatele budou stejné jako u individuálních projektů. Novinkou je, že přes 

MAS budou moci žádat i obce do 500 obyvatel na zeleň v intravilánu. MAS má podanou 

žádost o změnu ve své strategii. 

OPZ 

P. Laštovičková informovala, že u vyhlášené výzvy Podpora sociálního začleňování (III.) byl 

prodloužen příjem žádostí o podporu ze 7. 11. 2018 na 18. 1. 2019 z důvodu, že doposud 

nebyl podán do výzvy žádný projekt. Alokace této výzvy činí 5.000.000 Kč. Další vyhlášenou 

výzvou je Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.). Výzva na příměstské tábory 

byla vyhlášena v únoru letošního roku, tato výzva je vyhlášená na zbývající alokaci ve výši 

1.486.435 Kč. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 3. 12. 2018.  

OP VVV – animace škol  

M. Vencovská informovala o Šablonách II a o zapojení základních a mateřských škol v území 

MAS. Do Šablon II se nově mohou zapojit i základní umělecké školy a střediska volného času.  

Usnesení 03/09/2018/SR 

Správní rada bere na vědomí informace z operačních programů.  

 
04. Diskuze 
V rámci diskuze se řešil návrh smlouvy na revolvingový úvěr od České spořitelny, který by 

sloužil jako záložní zdroj pro případ zpoždění průběžných plateb. Dále M. Vencovská mluvila 

o připravované směrnici, která bude zahrnovat odměňování zaměstnanců. Směrnici 

požaduje auditor, aby bylo jasné, na jakém základě jsou zaměstnanci odměňováni. 

V důsledku rozsáhlé kůrovcové kalamity bude MAS pořádat seminář k této problematice 8. 1. 

2019 v salónku Zámecké restaurace v Polné.  

 

05. Závěr  

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  
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Další jednání SR bylo stanoveno na čtvrtek 13. 12. 2018 od 17:00 hod (kancelář o.p.s.). 

 

 

V Polné dne 27. 11. 2018 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda správní rady     ředitelka o.p.s. 


