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Pozvánka na jednání zakladatelů - partnerů a Partnerství 
 MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 

 

Způsob jednání – Per rollam (prostřednictvím hlasovacího listu v př. 1) 

Otevření hlasování: 29. dubna 2020 
Ukončení hlasování per rollam: čtvrtek 7. 5. 2020 
 
Program jednání: 
1) Jmenování předsedajícího a zapisovatele 
2) Volba orgánů o.p.s. 
3) Volba orgánů Partnerství MAS 
4) Rozšíření území – Obec Úhořilka 
5) Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 
6) Hospodaření MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora 
7) Schválení změn Integrované strategie MAS ČMP 
8) Realizace výzev v roce 2020 
9) Rozpočet na rok 2020 
10) Národní konference Venkov 2020  
11) Příprava nového plánovacího období 2021 - 2027 
 
Způsob jednání:  

 V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bylo rozhodnuto, že se jednání 
Partnerství MAS uskuteční formou per rollam – tedy elektronickou formou. 

 Hlasování proběhne formou vyplnění Hlasovacího listu (př. 1), který vyplní statutární 
zástupce nebo pověřená osoba (tj. doplnit název organizace, jméno hlasující osoby a 
datum hlasování. Jednotlivé vyjádření svého hlasu označíte X.) 

 Doplňující informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny níže a další podklady jsou 
v přílohách emailu.  

 Pro zodpovězení dotazů je možné kontaktovat kancelář telefonicky nebo emailem. 
(Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: marta.vencovska@mascmp.cz) 

 Prezenční jednání Partnerství MAS se uskuteční koncem roku 2020.  

 Hlasování proveďte, prosím, prostřednictvím zaslání emailu s doplněnou přílohou č. 1 
do čtvrtka 7. 5. 2020 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz 
 

Doplňující informace: 

Ad1) Návrh předsedající – Ing. Vojtěch Rosický, zapisovatel - Jitka Vaňková 

 

Ad2) a ad3) - Volba orgánů o.p.s. a Partnerství MAS – Končí nám tříleté funkční období 

rozhodujících a kontrolních orgánů společnosti. V příloze č. 2 naleznete návrh členů orgánů 

o.p.s – jedná se o správní radu (9 členů) a dozorčí radu (6 členů). V příloze číslo 3 nejdete 

návrh členů orgánů organizační složky „Partnerství MAS“ – jedná se o programový výbor (9 

členů) a monitorovací výbor (6 členů). Orgány o.p.s. i Partnerství MAS jsou zastoupeny 
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stejnými organizacemi prostřednictvím svých statutárních zástupců nebo pověřených osob. 

V příloze č 3 je dále návrh členů výběrové komise (9 členů), která má funkční období pouze 

1 rok. Opakované jmenování je možné ve všech orgánech.  

 

Ad4) Rozšíření území – Obec Úhořilka 

V roce 2019 proběhlo několik jednání se zástupci obce Úhořilka o vstupu do MAS. Prvotní 

impuls vyšel od potenciálních žadatelů z obce Úhořilka, kteří by chtěli žádat o dotace přes 

MAS. Zastupitelstvo obce vyjádřilo souhlas se začleněním území do MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s.  a následně byl podepsán Souhlas obce se zařazení území obce Úhořilka do 

územní působnosti MAS Českomoravské pomezí na období 2014–2020. Jedná se o malou 

obec se 44 obyvateli a rozlohou 2,52 km² a je to naše bílé místo (nachází se mezi obcemi, 

které již jsou v MAS). V příloze č. 4 naleznete doplněnou mapu území MAS.  

 

Ad 5) Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 (příloha č. 5) byla zpracována 

pracovníky kanceláře MAS a zkontrolována auditorem.  

 

Ad 6) Hospodaření a činnost MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora 

V příloze je doložena rozvaha (př.6.1.), výsledek zisku a ztrát (př. 6.2.) a zpráva auditora (př. 

6.3.). Hospodářský výsledek je záporný ve výši -128.032,14 Kč. Ztráta je pokryta 

z nerozděleného zisku za uplynulé roky. Ztráta vznikla z důvodu spolufinancování projektu 

4.2 (režijní náklady MAS), kdy MAS se musí podílet 5% na spolufinancování projektu. Provoz 

kanceláře je ze 79 % financován z IROP (4.2, Provozní a animační činnosti MAS ČMP) a 21% 

režií jde za MAS a vlastní činnost MAS nepokrývá tyto výdaje. V roce 2019 se čerpala dotace 

od Kraje Vysočina ve výši 40.000 Kč na MA21 (spolufinancování 40 %). Velkoplošný párty 

stan s pódiem a pivními sety byly v souladu se smlouvou z roku 2012 převedeny do majetku 

města Polná. V roce 2019 bylo městu Polná zaplaceno 270.000 Kč a celý závazek Polné, bude 

vypořádán v roce 2020 (zbývá doplatit 18.641 Kč). V případě potřeby je čerpán krátkodobý 

revolvingový úvěr u České spořitelny a.s., který pokrývá období proplacení výdajů z MMR ČR 

(projekt 4.2.). V roce 2019 jsme zajišťovali  organizačně 2 aktivity Celostátní sítě pro venkov a 

1 x pro Vysočina Tourism. Dále spolupracujeme s obcemi na přípravě jejich strategických 

dokumentů. Podrobnější popis aktivit je uveden ve výroční zprávě (př. 5). 

 

Ad7) Schválení aktuální verze Integrované strategie MAS ČMP 

V období 2019 a 2020 byly podány 4 změny ISg. Výčet změn je uveden v příloze 7.1.: 

Změna č. 1 - Změna byla řídícím orgánem schválena 1. 2. 2019. U programového rámce OP 

Zaměstnanost byly provedeny změny požadované v akceptačním dopisu - změny hodnot 

cílových indikátorů, úprava finančního plánu a změna oprávněných žadatelů. V rámci změny 

byl doplněn programový rámec Životní prostředí. Byla doplněna analytická část a doplněno 

opatření D.1.3.8. 
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Změna č. 2 - Změna byla řídícím orgánem schválena 14. 8. 2019. Změny vycházejí z 

aktuálních potřeb území a v důsledku přepočtu kurzu CZK/ EUR. Potřeby území byly 

identifikovány na základě animace území, zásobníku projektů, jednání fokusní skupiny a 

výstupů evaluace. Změny jsou upraveny k 23. 4. 2019, tj. k datu jednání Partnerství MAS  

Změna č. 3 – Změna byla řídícím orgánem schválena 2. 4.  2020.  

Byla provedena úprava finančního plánu IROP - snížení rezervované alokace pro MAS 

Českomoravské pomezí o 581.525,00 Kč na částku 24.961.441 Kč (příspěvek EU) tj. 

26.275.201,05 Kč (CZV) a úprava Programového rámce IROP C1.2.5.  

Změna č. 4: PRV - Žádost o změnu obsahuje změny v programovém rámci PRV, které 

vycházejí z požadavků akceptačního dopisu, průběhu realizace ISg a reaguje na výstupy 

evaluace a rozšíření programu PRV o článek 20. Změna je v procesu schvalování na ŘO.  

V příloze 7.1 je doloženo aktualizované schéma programových rámců a příloze 7.2 je 

aktualizovaná Analýza problémů a potřeb. 

 

Ad 8) Realizace SCLLD v roce 2020 

V průběhu roku probíhá komunikace s realizátory, konzultace, pomoc se zpracováním zpráv 

o realizaci a závěrečných zpráv, příprava dalších výzev a změn. Pracovníci MAS se účastní 

vzdělávacích seminářů k operačním programům (OP) a jednání krajské a národní sítě MAS. 

Program rozvoje venkova (PRV) - Dokončování realizace výzev a proplacení projektů 

žadatelům z roku 2018. Realizace výzev z roku 2019. V květnu 2020 bude vyhlášena další 

výzva na zbývající alokaci PRV. Výzva bude zaměřena na podporu rozvoje zemědělské a 

nezemědělské činnosti, podporu vybavení technologií v lesnictví a podporu vycházejí z čl. 20, 

kde budou moci žádat také obce o investiční dotaci na veřejná prostranství v obcích, 

hasičské zbrojnice/vybavení hasičských zbrojnic a kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven. Preferovaná výše projektů je cca 200.000 Kč – 400.000 Kč. Obec musí mít schválen 

strategický rozvojový dokument. Novou fichi B 1.1.3 Zlepšení stávajícího stavu veřejných 

budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti (PRV) naleznete v příloze č. 8.1. 

MAS ČMP připravuje ve spolupráci s MAS Zubří země a MAS Oslavka projekt spolupráce. 

Jedná se o „měkký“ projekt zaměření na klimatické změny a jejich dopad na člověka a 

krajinu. MAS ČMP bude projekt realizovat ve výši cca 270.000 Kč. Projekt bude realizován 

v roce 2021. 

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - Hodnocení a realizace projektu  ve výzvě 

„Realizace sídelní zeleně II“. Příjem žádostí o podporu trval do 6. 1. 2020, byl podán 1 

projekt. 

Operační program Zaměstnanost (OPZ) – realizace projektů žadateli podaných v roce 2018. 

V roce 2019 byly vyhlášené 2 výzvy, ale do realizace se žádný projekt nedostal. V současné 

době čekáme na pokyny ŘO, který má oznámit, jaká opatření chce podporovat a zároveň má 

ŘO stanovit termíny pro vyhlašování dalších výzev OPZ.  

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Realizace projektů vyhlášených 2018. V květnu 2020 bude MAS vyhlašovat 3 výzvy na 

zbývající alokaci IROP. Plánované výzvy IROP pro rok 2020 jsou uvedeny v příloze 8.2.  
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Nedočerpaná alokace z jednotlivých výzev bude v rámci změny ISg. přesunuta na Opatření 

C1.2.5  Investice do škol a školských zařízení včetně investic, kde je prokazatelný zájem 

žadatelů v území o tuto aktivitu.  

Operační program věda výzkum vzdělávání (OPVVV) – MAS pomáhá o tzv. Šablonách, kde 

jsou podporovány školy a školská zařízení v území MAS. V roce 2020 budeme pomáhat 

realizátorům se zprávami o realizaci Šablon I a Šablony II.  V současné době je již vyhlášena 

navazující výzva Šablony III, kde budeme postupně pomáhat školám s navazujícími projekty. 

V současné době je zapojeno 15 školských zařízení, což je 83 % z možných žadatelů v území.  

 

Ad9) Rozpočet na rok 2020 

V příloze č. 9 je doložen návrh rozpočtu na rok 2020 ve výši 2.000.000 Kč. Z toho SCLLD tvoří 

1.799.000 Kč a provoz 201.000 Kč. Nejvyšší výdajové položky tvoří mzdy a odvody placené 

zaměstnavatelem. Mzdové výdaje na SCLLD jsou v souladu se schváleným rozpočtem z MMR 

do roku 2023. V roce 2020 nebude pořizován žádný investiční majetek. Nejvyšší část příjmů 

by měly tvořit finanční prostředky z MMR určené na činnost MAS (4.2, režijní náklady MAS). 

Příspěvky od obcí zůstávají i nadále stejné ve výši 6 Kč na obyvatele. Další příjmy očekáváme 

z vlastní činnosti. Z projektu Spolupráce budou příjmy až v roce 2021.  

V průběhu realizace projektu „Provozní a animační činnosti MAS ČMP“ (4.2 režijní náklady 

MAS) dochází k úpravám čerpání v jednotlivých etapách. V roce 2020 bude MAS žádat o 

zkrácení délky etap z 12 měsíců na 6 měsíců z důvodu rychlejšího proplácení čerpání z MMR 

ČR. 

 

Ad10) Národní konference Venkov 2020  
Hlavním pořadatelem Národní konference Venkov 2020 je Spolek pro obnovu venkova Kraje 

Vysočina. Konference se má uskutečnit 21. 9. - 23. 9. 2020 ve Žďáru nad Sázavou. Jedna 

z exkurzí v rámci doprovodného programu by měla být také v Polné a okolí. MAS se podílí na 

přípravě exkurzí a pomáhá s organizací konference. V případě pokračování omezujících 

opatření koronavirové pandemie bude konference přeložena na příští rok, a bude opět ve 

Žďáru nad Sázavou.  

 

Ad11) Příprava nového plánovacího období na rok 2021 – 2027  

Pracovníci MAS se zúčastnili několika seminářů, kdy zástupci ŘO nastiňovali, jak by mohlo 

další programové období probíhat. V současné době však není ještě nic pevně schváleno, 

vyjednávání pokračují jak na půdě Evropské unie, tak i na úrovni vlády ČR. Už ale víme, že 

programové období bude mít opět skluz a finanční prostředky tohoto období bude možné 

čerpat nejdříve v roce 2023.  

V dubnu 2020 byl vydán Metodický pokyn k přípravě nového plánovacího období, ze kterého 

pro MAS vyplývá povinnost zpracování evaluace, standardizace a zpracování navazující 

Integrované strategie na roky 2021 – 2027.  

Od podzimu 2019 probíhají kulaté stoly, které navazují na setkání v roce 2013 a měly by se 

uskutečnit ve všech obcích na území MAS. Kulaté stoly vede M. Vencovská a setkání se 
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účastní i student VŠ v rámci své diplomové práce, který bude zpracovávat výstupy. Výstupy 

z těchto setkání budou sloužit pro MAS pro zpracování nové ISg a vyhodnocení současné ISg.  

Výstupy ale mohou využít i samotné obce, např. jako podklad pro žádost o dotace nebo 

přípravu a evaluaci svých strategií. Dosud se konalo 12 kulatých stolů, kterých se zúčastnilo 

175 obyvatel obcí. Pokračování kulatých stolů bude obnoveno pravděpodobně v září 2020, 

pokud to dovolí opatření v rámci koronavirové pandemie. Další aktivitou bude dotazníkové 

šetření, které proběhne v roce 2020. Změna byla řídícím orgánem schválena 2. 4.  2020.  

 

 

 

Moc děkujeme (pokud jste se dočetli až sem) a připomínáme hlasování pomocí 

vyplněného hlasovacího listu  (příloha č. 1) do 7. 5. 2020  

na email: klara.dvorakova@mascmp.cz 

 

 

 

Ing. Vojtěch Rosický,       Marta Vencovská, 

předseda správní rady       ředitelka o.p.s. 

T:  777 032 151                                T.: 608 640 399 
E: vojtech.rosicky@mascm.cz                E: marta.vencovska@mascmp.cz 
 

V případě nejasností, dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat. 
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