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Místní partnerství  
 

Zápis z jednání programového výboru MAS č. 3/2021/PV 
 

Datum a čas:  14. června 2021 Přílohy: 1 

Místo jednání: Učebna ZUŠ na Zámku, Polná 
(přízemí) 

Zapisovatel: Jitka Vaňková 

Předsedající:  Ing. Vojtěch Rosický 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 6 
Plná moc: 0 
Závěr: Přítomno 6 členů z 9, tj. 66,66 %. 
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. Ing. Rosický představil program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období  
3) Program rozvoje venkova  
4) Integrovaný regionální operační program  
5) Změna ve složení výběrové komise  
6) Zpráva kontrolního orgánu MAS  
7) Koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 
8) Diskuze 
9) Závěr 
Usnesení 01/03/2021/PV 

Programový výbor schvaluje program jednání a pověřuje zápisem jednání Jitku Vaňkovou.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 

 

02. Informace o činnosti MAS za uplynulé období  
M. Vencovská společně s dalšími pracovníky MAS informovali o činnosti MAS za období od 

posledního jednání. MAS průběžně pomáhá školám v území se Šablonami I. až III. Průběžně 

probíhá pomoc žadatelům při realizaci projektů v IROP, PRV, OPŽP, OP Zaměstnanost – jedná 

se zejména o žádosti o změny, zprávy o realizaci a žádosti o platbu. V PRV do 30. 6. 2021 

probíhá příjem žádostí do 7. výzvy.  

Probíhá příprava projektu Spolupráce. Projekt připravujeme s MAS Oslavka a MAS Zubří 
země, která je koordinační MAS. K uzavření je připravena Smlouva o národní spolupráci 
(pr. 1). Projekt s názvem „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“ bude realizován 
v rámci naší alokace v PRV. 
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MMR ČR vytvořilo aplikaci na zásobník projektů, který by měl být naplněn obcemi do 31.7. 
V současné době je aplikace v připomínkování kraji. MAS by se mohla do naplňování systému 
zapojit a pomoci tak obcím s touto administrativou.  
 

• Usnesení 02.1./03/2021/PV 

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

• Usnesení 02.2./03/2021/PV 

Programový výbor schvaluje Projekt spolupráce s názvem „Vážíme si přírodního 
bohatství – půda, voda a les“ a Smlouvu o národní spolupráci a pověřuje Martu 
Vencovskou k podpisu Smlouvu o národní spolupráci dle př.1.  

 Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 
 

03. Program rozvoje venkova 
Je vyhlášena výzva 7. PRV. Vyhlášeny jsou - Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností přes MAS; Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh a Fiche 9 -  Zlepšení stávajícího stavu 

veřejných budov, technické infrastruktury a občanské vybavenosti (PRV). Příjem žádostí 

probíhá do 30. 6. 2021. Byl realizován seminář pro žadatele a probíhají individuální 

konzultace. Alokace PRV bude pro přechodné období navýšena. MAS požádala o maximální 

možné navýšení. Navýšení by mělo proběhnout během léta 2021. V území je poptávka pro 

rozšíření čl. 20 i na Muzea a expozice  pro obce (PRV). Tuto změnu bude projednávat 

Partnerství MAS a měla být zohledněna v příští výzvě PRV.  

• Usnesení 03.1/03/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace o realizaci 7. výzvy PRV a navýšení    
alokace PRV. 

 

• Usnesení 03.2/03/2021/PV 

Programový výbor schvaluje rozšíření čl. 20 v PRV pro naši MAS o oblast h) Muzea a 
expozice pro obce pro příští výzvy PRV a doporučuje Partnerství rozšíření čl. 20. o 
oblast h). 

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 
04. Integrovaný regionální operační program 
Probíhá projednání změny finančních plánů a interních postupů IROP. Následně bude 
probíhat schvalování 6. výzvy IROP „Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení 
III.“, kam budou přesunuty zbylé peníze v IROP. Je potvrzen zájem z území, jedná se zejména 
o odborné učebny.  
Usnesení 04/03/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí informace IROP.   

 
05. Změna ve složení výběrové komise 
M. Vencovská seznámila přítomné s nutností volby výběrové komise. Ve výběrové komisi 

zůstávají všichni členové z minulého období, kromě paní Bc. Jany Vařejčkové, která se 

přestěhovala mimo území MAS. Jako nový člen výběrové komise byl navržen pan Pavel 

Vencovský. 
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Usnesení 05/03/2021/PV 

Programový výbor schvaluje výběrovou komisi ve složení: Štěpánka Trbušková, Martin 

Křižan, Iva Dáňová, Ing. Ivo Mikulášek, Roman Koudela, Pavel Vencovský, Ing. Bohuslav 

Vacek, Ing. Ondřej Malinovský, Markéta Beránková. 

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

06. Zpráva kontrolního orgánu MAS 
Ing. Miloš Kvasnička informoval o jednání monitorovacího výboru. Byla provedena kontrola 

účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020. MV shledal, že je vše v souladu 

s předpisy pro účetnictví a nevznesl žádné připomínky. 

Dále byl proveden přezkum věcného hodnocení projektu z 6. výzvy PRV – změna bodového 

hodnocení u projektu č. 20/006/19210/563/101/002565 žadatele Zemědělské obchodní 

družstvo v Herálci a přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti u 5. výzvy IROP – „MAS 

Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“. MV shledal, 

že je vše v souladu s pokyny ŘO a platnými metodikami. V rámci přezkumu projektů z výzev 

MAS  bylo prověřeno 17 podaných žádostí a prověřeno jejich hodnocení a výběr. MV 

nenalezl žádná pochybení hodnotících a výběrových orgánů. 

Usnesení 06/03/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí zprávu monitorovacího výboru.  
 

07. Koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období 2021-2027 
Do 31. 8. 2021 je otevřená výzva na podávání  koncepční části Strategie CLLD na období 2021 
– 2027. MMR stanovilo osnovu dokumentu. MAS Českomoravské pomezí navazuje na SCLLD 
z předchozího období. Probíhá zpracování dokumentu, jehož schválení bude v rámci jednání 
Partnerství MAS formou per rollam (červenec - srpen 2021). Zapracovány budou podněty 
z území (karty obcí, dotazníkové šetření, jednání fokusní skupiny).  Do konce roku musíme 
podat programovou část. Chceme využívat PRV, IROP, OPZ (střešní projekty). Zatím není 
jasné, kolik finančních prostředků MAS dostane, ale měli bychom mít přibližně stejnou 
alokaci jako v minulém období.   
Usnesení 07/03/2021/PV 

Programový výbor bere na vědomí přípravu SCLLD na období 2021 - 2027 
 

08. Diskuze - M. Vencovská informuje o vysokorychlostní železnici (VRT), která vede přes 

naše území Kraje Vysočina a zasahuje do území MAS. Došlo k další změně plánovaného 

koridoru, který nyní zasahuje do severní části území. Svým průběhem negativně ovlivňuje 

území přilehlých obcí – Květinov, Okrouhlička, Lípa, městys Štoky. Paní Š. Trbušková by ráda 

tuto problematiku otevřela na jednání Partnerství. 
 

09. Závěr 
Ing. Rosický poděkoval za účast a ukončil jednání.  

 
V Polné dne 14. 6. 2021 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda programového výboru    tajemník MAS  


