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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 3/2019/PV 
 

Datum a čas:  23. dubna 2019 od 16:00 hod  Přílohy: 3 

Místo jednání: ZUŠ, Polná Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 8 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 8 členů z 9, tj. 88,88 %. 
Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % 
hlasovacích práv. Jednání programového výboru je usnášeníschopné. 

 

 

01. Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání  

Jednání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvil Mgr. Matula. Ing. Rosický představil 

program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání 
2) Informace o činnosti MAS 
3) Schválení výroční zprávy 
4) Evaluace 
5) Změna strategie ISg 
6) Interní postupy IROP 
7) Odměny zaměstnanců 
8) Diskuze 
9) Závěr 
Usnesení 01/03/2019/PV 

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

Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS 

Ing. Rosický informoval členy PV o činnosti MAS za období od posledního jednání 

programového výboru. Ing. Rosický informoval o vyhlášení 4. výzvy z PRV k předkládání 

Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 

2020, která byla vyhlášena 18. dubna 2019 a příjem žádostí potrvá od 24. 4. 2019 do 28. 5. 

2019. Byly vyhlášeny Fiche 1, 2, 3, 5, 6, 7 v celkové alokaci 5.046.000 Kč. K výzvě již proběhl 

seminář pro žadatele a v současné době probíhají individuální konzultace s žadateli. Dále byli 

členové PV informováni o tzv. Šablonách, se kterými M. Vencovská pomáhá ZŠ a MŠ v území. 

Postupně dojíždí projekty zapojené do Šablon I., dělají se zprávy o realizaci a nové školy 
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vstupují do následujících Šablon II. V polovině března byla vyhlášena 1. výzva z Operačního 

programu Životní prostředí – Realizace sídelní zeleně. Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 

9. 2019 z důvodu časové náročnosti na přípravu požadovaných dokumentů. Alokace výzvy 

činí 10.000.000 Kč. U 2. výzvy IROP Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 

skončila kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a na začátku května proběhne věcné 

hodnocení projektů. Celkem byly do výzvy podány 4 projekty. Zároveň probíhá audit, který 

provádí Ing. Jarkovský, jež intenzivně komunikuje s účetní MAS. Další informace se týkaly 

ukončení etapy ve 4. 2 a průběžné platby (režijní náklady MAS), ke kterým přišly připomínky 

od ŘO a pracovníci MAS pracují na jejich vypořádání.  

Usnesení 02/03/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS. 
 

03. Schválení výroční zprávy 
Ing. Rosický představil členům PV výroční zprávu MAS za rok 2018, se kterou se mohli 

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

hospodaření organizační složky, která je součástí celkového hospodaření společnosti MAS 

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

námitek k projednávanému dokumentu. K výroční zprávě se bude rovněž vyjadřovat auditor, 

který provádí audit. V případě, že bude mít k dokumentu připomínky, bude nutné je do 

výroční zprávy zapracovat.  

Usnesení 03/03/2019/PV 

Programový výbor schvaluje výroční zprávu místního partnerství MAS za rok 2018. 

Programový výbor v případě připomínek auditora pověřuje M. Vencovskou k jejich 

zapracování. 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
04. Evaluace  
Evaluací MAS se v letošním roce intenzivně zabýváme. V rámci sebehodnocení MAS 31. 1. 

2019 proběhla tzv. fokusní skupina na téma „Rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí“. 

Tato aktivita navazuje na kulaté stoly konané v roce 2013 s cílem zjistit, co se za uplynulé 

roky změnilo a s cílem zmapovat potřebnost dalších projektů a aktivit v rozvoji území MAS 

ČMP. Evaluace se skládá ze 3 oblastí, které musí pracovníci MAS vypracovat. Jedná se o 

oblast A - Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD, oblast B - 

Relevance SCLLD a oblast C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD. V rámci evaluace byly 

vypracovány případové studie s žadateli, kteří podali projekty do PRV a OPZ, probíhaly 

konzultace na obcích a byla aktualizována data v zásobníku projektů a karty obcí. 

Usnesení 04/03/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k výstupům z evaluace MAS. 
 

05. Změna strategie ISg 
M. Vencovská informovala o změně strategie MAS ČMP, kterou je nutné provést. Nejdříve 

informovala o změnách strategie v programovém rámci IROP. Z důvodu změny kurzových 

rozdílů byla snížena alokace MAS na IROP z 27.316.000 Kč na 25.542.967 Kč. U opatření 

Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního 
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prostředí je navrhována změna indikátoru – počet sociálních služeb. U opatření Výstavba 

sociálních bytů je navrhováno snížení alokace z důvodu snížení celkové alokace na IROP kvůli 

změnám kurzových rozdílů a zároveň o toto opatření žadatelé nejeví zájem, protože byla 

navýšena udržitelnost projektu z 5 let na 20 let. Do výzvy na Infrastrukturu pro předškolní 

vzdělávání se nikdo nepřihlásil, z toho důvodu je navrženo přesunutí finančních prostředků 

do opatření na Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení. Toto opatření také 

bude navýšeno o zbývající alokaci HZS. Dále je navrženo doplnění PR o celoživotní učení, a to 

na Investice do škol a školských zařízení a celoživotního učení.  

Dále Ing. Rosický informoval o navrhovaných změnách strategie v programovém rámci PRV. 

Ing. Rosický informoval o návrhu na snížení alokace na projekt spolupráce, který prozatím 

MAS neplánuje realizovat. Další změna se týká převodu zůstatkových částek z vyhlášených 

výzev do výzev, o které mají žadatelé zájem. Ing. Rosický dále informoval o nové možnosti 

doplnění Článku 20. Členové programového výboru se shodli na výběru 3 aktivit, které by 

byly podporovány: A: Veřejná prostranství v obcích, C: Hasičské zbrojnice/vybavení 

hasičských zbrojnic, F: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Dále bylo 

z programového rámce PRV navrženo vypuštění Fichí na lesní cesty a celospolečenskou 

funkci lesů. A poslední změnou je úprava preferenčních kritérií, kde by v dalších výzvách byli 

bodově zvýhodněni prvožadatelé.  

U Operačních programů Zaměstnanost a Životní prostředí žádné změny nejsou plánovány.  

Usnesení 05/03/2019/PV 

Programový výbor schvaluje návrh 2. změny Strategie komunitně vedeného místního 

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

MAS ke schválení.  

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

06. Interní postupy IROP 
Minimální požadavky Řídicího orgánu pro Integrovaný regionální operační program k 

implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je dokument určený MAS, které 

mají schválenou strategii CLLD. Dokument stanovuje, co musí obsahovat dokumentace MAS 

a zároveň uvádí návrhové části textu kapitol do interních postupů MAS. Z důvodu aktualizace 

dokumentu je nutné zaktualizovat i interní postupy IROP MAS ČMP dle požadavků ŘO.  

Usnesení 06/03/2019/PV 

Programový výbor schvaluje aktualizované interní postupy IROP. 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 
07. Odměny zaměstnanců 
Ing. Rosický navrhl přeložení tohoto bodu na další jednání, kde bude projednána odměna 

vedoucímu zaměstnanci.  

Usnesení 07/03/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí přesun bodu na další jednání. 

 
08. Diskuze 
V rámci diskuze se projednávalo, kdo bude stavět stan a pódium v roce 2019 místo 

polenských hasičů. V současné době o stavění nemá nikdo zájem. Ing. Josef Kölbl na začátku 
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roku 2019 informoval o tom, že v dalším období již nechce zastávat pozici člena PV. Na 

posledním jednání před Partnerstvím MAS mu M. Vencovská poděkovala za dlouholetou 

spolupráci.  

 

09. Závěr  

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

V Polné dne 23. 4. 2019 

 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS   


