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Místní akční skupina 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 6/2019/PV 
Datum a čas: 17. září 2019 17:00 hod. Přílohy: 4 

Místo jednání: kancelář MAS, 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 minulého jednání 

Zasedání zahájil předseda programového výboru Ing. Vojtěch Rosický a ověřil 

usnášeníschopnost jednání. Z jednání se omluvili Ing. Málek a Mgr. Matula. Dále Ing. Rosický 

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

Program jednání: 

1) Zahájení, závěry a plnění usnesení minulého jednání 
2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období 
3) Schválení nových výzev OPZ 
4) Návrh úprav zaměření PRV 
5) Výzvy OPŽP  
6) Projekt spolupráce 
7) Smlouva s městem Polná (velkokapacitní stan, podium) 
8) Kulaté stoly v obcích MAS 
9) Diskuze 
10) Závěr 
Usnesení 01/06/2019/PV 

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

Laštovičkovou.  

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

 

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období 

M. Vencovská informovala členy PV o činnosti MAS za období od posledního jednání 

programového výboru.  

Členové PV byli 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 vstupují do následujících Šablon II.  

PRV – Ing. Rosický zrekapituloval poslední 4. výzvu z PRV, kde bylo 7 úspěšných projektů. 

Nyní probíhá administrace na regionálním odboru SZIF. Probíhají kontroly u projektů 

z minulé výzvy PRV a jsou vypláceny finanční prostředky žadatelům.  



 

2 

 

 

IROP – M. Vencovská informovala o stavu podaných projektů na investice do škol, některé 

projekty již mají vydaný právní akt. Dále M. Vencovská informovala o schválení změny ŘO 

v programovém rámci IROP, která byla podána na ŘO, ale dosud není schválena. Po schválení 

změny budou vyhlášeny nové výzvy z IROP. I nadále trvá u žadatelů zájem o investice do škol 

a v městysu Úsobí projevili nově zájem o investice do MŠ. 

OPŽP – M. Vencovská informovala o 1. výzvě z Operačního programu Životní prostředí – 

Realizace sídelní zeleně. Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 9. 2019. Do výzvy prozatím 

nebyl podán žádný projekt. Na konci srpna byla vydána nová pravidla a na tuto výzvu bude 

navazovat další výzva vyhlášená na stejné opatření, ale již dle nových pravidel, kde došlo ke 

zlepšení podmínek pro žadatele v uznatelných nákladech. 

OPZ – Ing. Laštovičková informovala o připravovaných výzvách OPZ na podporu sociálního 

začleňování a na vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce. Žadatelům, 

kteří již realizují své projekty, pomáháme s vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu.  

M. Vencovská informovala o finanční situaci MAS. Na běžném účtu je v současné době 

zhruba 218.000 Kč. Čerpá se revolving, vyčerpána je zhruba ½ - 237.000 Kč. Poslední žádost o 

průběžnou platbu bude možné zaslat v říjnu 2019. O další platby může MAS žádat až v únoru 

2020. Vyúčtování za celou etapu bude na účet připsáno cca v červnu 2020. Z tohoto důvodu 

využívá MAS revolving u České spořitelny. 

V rámci aktivit MA21 budou pořádány semináře pro zástupce neziskového sektoru, místních 

akčních skupina a místních samospráv v Kraji Vysočina a připravují se letáčky ke třídění 

odpadů.  

MAS spolupracuje s Celostátní sítí pro venkov a zapojujeme se do vypsaných výběrových 

řízení na zajištění jimi pořádaných akcí. V letošním roce to bylo v červnu a v září (Zetor 

show). Dále M. Vencovská informovala o projektu Ministerstva průmyslu a obchodu, které 

realizuje pilotní projekt na Vysočině, který se týká pokládání optických kabelů. Místní akční 

skupiny byly osloveny, aby se setkaly se starosty, a MAS pošle zprávu, jak se obce zabývají 

danou problematikou. Za naši MAS se to týká obcí Zhoř a Jamné. 

MAS má povinnost předkládat Zprávy o plnění ISg. Tato povinnost 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 4. Zpráva o plnění ISg, 

kterou MAS podala ke schválení a týkala se období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, byla 

schválena ŘO dne 12. 8. 2019. 

Evaluací MAS jsme se zabývali od začátku roku 2019. Evaluace se skládala ze tří oblastí, které 

pracovníci MAS vypracovali. 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. Dále probíhaly konzultace na obcích, byla aktualizována data 

v zásobníku projektů a karty obcí. Evaluační zpráva mid-term evaluace realizace strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 

2020 byla schválena pracovníky ŘO dne 4. 9. 2019 bez připomínek.  
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M. Vencovská informovala o proběhlých jednáních se zástupci obce Úhořilka, která má zájem 

vstoupit do MAS. Na druhou stranu obec Skorkov nechce dál s MAS spolupracovat a nechce 

být v území MAS, v současné době ale není možné vystoupit, bude moci vystoupit z MAS až 

v dalším programovém období.  

Usnesení 02/06/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o činnosti MAS za uplynulé období. 

 
03. Schválení nových výzev OPZ 

Ing. Laštovičková představila členům PV připravené výzvy z OP Zaměstnanost. Dne 24. 9. 

2019 je naplánováno vyhlášení dvou 2 výzev. Jedná se o výzvy Podpora sociálního 

začleňování (VI.) a Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj 

ekonomiky (VII.). 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. V současné době jsou obě výzvy zaslány k metodickému 

ověření a schválení na ŘO. Je možné, že ŘO k podaným výzvám zašle připomínky 

k zapracování.  

Usnesení 03/06/2019/PV 

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

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

Programový výbor pověřuje Ing. Laštovičkovou k zapracování případných připomínek ŘO. 

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

 

04. Návrh úprav zaměření PRV 

Ing. Rosický zrekapituloval informace programového rámce Programu rozvoje venkova. 

Alokace MAS činí téměř 19.962.000 Kč a z toho je v podaných žádostech více než polovina 

určených finančních prostředků. O některé z Fichí byl mezi žadateli velký zájem a všichni 

žadatelé nebyli uspokojeni, na druhou stranu, o některé Fiche nebyl žádný zájem. Na jednání 

Partnerství byl schválen Článek 20, což jsou prostředky určené na rozvoj obcí. Byly vybrány 

tyto 3 aktivity: A: Veřejná prostranství v obcích, C: Hasičské zbrojnice/vybavení hasičských 

zbrojnic, F: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Ing. Rosický informoval o návrhu na 

snížení alokace na projekt spolupráce. Další změna se týká převodu zůstatkových částek 

z Fichí, o které nemají žadatelé zájem do Fichí, které budou zahrnovat Článek 20.  

Usnesení 04/06/2019/PV 

Programový výbor schvaluje návrh úprav zaměření PRV. 

Programový výbor pověřuje Ing. Rosického k zapracování úprav do strategie MAS. 

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

 
05. Výzvy OPŽP  
V polovině března tohoto roku byla vyhlášena 1. výzva z Operačního programu Životní 

prostředí – Realizace sídelní zeleně. Příjem žádostí o podporu potrvá do 30. 9. 2019. Alokace 

výzvy činí 10.000.000 Kč. Do výzvy prozatím nebyl podán žádný projekt. Na konci srpna byla 

vydána nová pravidla a na tuto výzvu bude navazovat další výzva vyhlášená na stejné 

opatření.  
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Usnesení 05/06/2019/PV 

Programový výbor schvaluje 2. výzvu MAS Českomoravské pomezí – OPŽP – Realizace 

sídelní zeleně.  

Programový výbor pověřuje M. Vencovskou k případnému doplnění výzvy dle požadavků 

ŘO, které může nastat při metodickém ověření výzvy. 

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

 
06. Projekt spolupráce 
M. Vencovská informovala o jednáních s MAS Zubří země a MAS Oslavka k projektu 

spolupráce. Tématem projektu by bylo zadržování vody v krajině. Každá MAS by do projektu 

vložila max. 200.000 Kč. Projekty spolupráce jsou velmi omezené v nákladech, jde o měkký 

projekt. MAS má předchozí zkušenosti s realizací projektu S nůší do světa řemesel. Projekt by 

místní akční skupiny chtěly podat do konce roku 2019 a realizovat ho od roku 2020. 

K projektu spolupráce budou probíhat další jednání se zmíněnými MAS.  

Usnesení 06/06/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace k projektu spolupráce. 

 
07. Smlouva s městem Polná (velkokapacitní stan, podium) 
M. Vencovská informovala o využití stanu a podia v minulosti a konstatovala, že využití stanu 

a podia je značně problematické a hrozí výrazná finanční ztráta v případě, že bude MAS 

nadále pokračovat v této aktivitě. Stan potřebuje vyčištění a především nezbytné opravy. Za 

celou dobu používání stanu neproběhla jakákoliv údržba. Cenové nabídky montáže vybavení 

a čištění a oprav od společnosti ETIMEX byly předány členům programového výboru na 

červnovém jednání. M. Vencovská byla pověřena, aby projednala situaci s Městem Polná, 

kterému se dle platné smlouvy vybavení (stan, podium, pivní sety, stánky) převedlo za 1 Kč. 

Město Polná navrhlo MAS smlouvu o výpůjčce na stan, podium a pivovarský pivní set. Proto 

M. Vencovská navrhuje neschválit uzavření smlouvy o výpůjčce s Městem Polná.  

Usnesení 07/06/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace ke smlouvě s městem Polná. 

 
08. Kulaté stoly v obcích MAS 
M. Vencovská informovala o pořádání kulatých stolů, které proběhly v roce 2013 ve všech 

obcích na území MAS. Na tyto kulaté stoly budou navazovat další kulaté stoly, které by měly 

proběhnout na podzim 2019 a na začátku roku 2020. Kulaté stoly povede M. Vencovská, 

setkání se bude účastnit i student VŠ Lukáš Edr v rámci své diplomové práce, který bude 

zpracovávat výstupy ze setkání. Výstupy z těchto setkání budou sloužit pro vyhodnocení MAS 

do dalšího programového období. Výstupy ale mohou využít i samotné obce, např. jako 

podklad pro žádost o dotace nebo přípravu a evaluaci svých strategií.  

Usnesení 08/06/2019/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace ke kulatým stolům v obcích MAS. 

 
09. Diskuze 
Bez připomínek. Proběhla v rámci projednávaných bodů. 
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10. Závěr  

Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 

V Polné dne 4. 10. 2019 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS 

 


