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MAS Českomoravské pomezí o.p.s  

Zápis z jednání ze správní rady č. 4/2021/SR 

Datum a čas: 5. srpna 2021, 17:00 Přílohy:  

Místo jednání: kancelář MAS  Zapisovatel: Jitka Vaňková 

Předsedající: Ing. Vojtěch Rosický, předseda SR 

Usnášeníschopnost Ověření usnášeníschopnosti jednání: 
Účast členů (dle prezenční listiny): 6 
Plná moc: 0 
Jednání správní rady je usnášeníschopné. 

 

01. Zahájení   

Jednání zahájil předseda správní rady  Ing. Vojtěch Rosický a ověřil usnášeníschopnost jednání. 

Ing. Rosický představil program jednání: 

Program jednání: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti MAS za uplynulé období – červen, červenec 2021 
3) Seznámení s výsledky 7. výzvy PRV, potvrzení výběru projektů 
4) Schválení koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období  
        2021-     2027 
5) Diskuze 
6) Závěr 
Usnesení 01/04/2021/SR 

Správní rada 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 – červen, červenec 2021 
Ing. Rosický omluvil z jednání M. Vencovskou a společně s dalšími pracovníky MAS informovali 

o činnosti MAS za uplynulé období. MAS průběžně pomáhá školám v území se Šablonami a 

probíhá pomoc žadatelům při realizaci projektů v IROP, PRV, OPŽP, OP Zaměstnanost. V PRV 

byla 30. 6. 2021 ukončena výzva č. 7.  

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. 
MMR ČR vytvořilo aplikaci na zásobník projektů, který by měl být naplněn obcemi do 31. 8. 
V současné době je aplikace v připomínkování kraji. MAS by se mohla do naplňování systému 
zapojit a pomoci tak obcím s touto administrativou.  
Na konci června byla ukončena výzva PRV č. 7. Do výzvy bylo podáno celkem 6 projektů. 
Během měsíce června proběhly dva semináři k výzvě – účast byla minimální. Všechny projekty 
byly vráceny žadatelům k doplnění. 
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 (srpen 2021). Zapracovány budou podněty z území (karty 
obcí, dotazníkové šetření, fokusní skupiny).  Do konce roku musíme podat programovou část. 
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Chceme jít do PRV, IROP, OPZ (střešní projekty). Zatím není jasné, kolik finančních prostředků 
MAS dostane, ale měli bychom mít přibližně stejnou alokaci jako v minulém období.   
Pan V. Rosický seznámil přítomné se seminářem ve Varnsdorfu, které ho se zúčastnil. 
Dále se členové MAS v srpnu zúčastnili Workshopu Krátké potravinové řetězce a podpora 
mladých zemědělců pořádaného Platformou Venkovská mládež v Ledči nad Sázavou. 
 
Správní rada bere na vědomí Informace o činnosti MAS za uplynulé období – červen – 
červenec 2021 
Usnesení 02/04/2021/SR 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 
 
03. Seznámení s výsledky 7. výzvy PRV, potvrzení výběru projektů 
Manažer PRV Ing. Rosický přítomné proškolil ohledně výběru projektů a seznámil přítomné se 

všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením projektů podaných do výzvy č. 7 z Programu 

rozvoje venkova k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020.  
 

Informace o výzvě č. Informace o výzvě č. 7 PRV 
Vyhlášeny 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). 
Finanční alokace výzvy:  4.585 000,- Kč 
Ukončení výzvy: 30. 6. 2021 
Požadovaná výše dotace: 3 212 830,- Kč 
Počet podaných projektů: 6 
Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností přes MAS - podán 
1 projekt. 
Fiche 7 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh - nepodán žádný projekt. 
Fiche 9 -  Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické infrastruktury a občanské 
vybavenosti (PRV) – podány 5 projektů 
Ing. Rosický začal představovat jednotlivé projekty podaných v jednotlivých Fichích a členové 
hodnotitelské komise provedli bodové hodnocení jednotlivých kritérií věcného hodnocení u 
projektů. Bodové hodnocení zapisovali do hodnotící tabulky.  
 

FICHE 3 
1. Žadatel: DP konto s.r.o., Lípa 

Název projektu: Modernizace podniku 
Popis projektu: Projekt řešení pořízení moderní formátovací pily pro zkvalitní zpracování 
materiálu. 
Součet bodů: 60  
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 
  

FICHE 9 
1. Žadatel: Obec Květinov 

Název projektu: Spolková klubovna Radňov 
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Popis projektu: Vnitřní úpravy místního spolkového zařízení pro poskytování služeb občanům, 
výměna vstupních dveří a úprava komunikace 
Součet bodů: 90 
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

 

2. Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Lípa, z.s. 
Název projektu: Sokolovna Lípa 
Popis projektu: Vnitřní úpravy a modernizace vybavení sokolovny pro pořádání spolkových a 
kulturních akcí, výměna vstupních dveří. 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

 
 

3. Žadatel: Městys Úsobí 
Název projektu: Vybavení hasičské zbrojnice Úsobí 
Popis projektu: Pořízení vybavení pro místní hasičský sbor 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

 

4. Žadatel: Smrčná na Moravě 
Název projektu: Pořízení nového vybavení obce Smrčná 
Popis projektu: Projekt je zaměřen do dvou oblastí: a) pořízení vybavení pro pořádání 
společenských a sportovních akcí b) vybavení hasičského sboru 
Součet bodů: 70 
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

 

5. Žadatel: Obec Jamné 
Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 2 v obci Jamné pro SDH 
Popis projektu: Projekt je zaměřen vnitřní rekonstrukci objektu ve vlastnictví obce pro potřeby 
místního SDH pro parkování požárního vozidla, vybavení sboru. Součástí jsou i částečně úpravy 
pláště instalací vjezdových vrat a přístupové komunikace. 
Součet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 50 
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

 

V. Rosický shrnul závěry jednání HK a podal správní radě informace o hodnocených projektech:  

 

Žadatel Název projektu 
Počet 
bodů 

Výše 
podpory 

Způsobilé 
výdaje 

Dotace  

Fiche 3 

DP konto s.r.o. Modernizace podniku 60 45 % 363 000 163 350 

Fiche 9 

Obec Květinov Spolková klubovna Radňov 90 80 % 346 400 277 120 
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Městys Úsobí Vybavení hasičské zbrojnice 
Úsobí 

70 80 % 302 000 241 600 

TJ Sokol Lípa, 
z.s. 

Sokolovna Lípa 70 80 % 495 500 396 400 

Obec Smrčná n. 
M. 

Pořízení nového vybavení 
obce Smrčná 

70 80 % 496 000 396 800 

Obec Jamné u 
Jihlavy 

Stavební úpravy objektu č.p. 
2 v obci Jamné pro SDH 

60 80 % 2 171 950 1 737 560 

 

Správní rada souhlasí s počty bodů u projektů a pořadím projektů za Fichi 3 a za Fichi 9. (viz 

tabulka).  

 

 

Usnesení 03/04/2021/SR 

Správní rada bere na vědomí výběr projektů 7. výzvy PRV a jejich bodové ohodnocení 

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

 

 
04. Schválení koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro období  
        2021-     2027 
Správní rada bere na vědomí koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro 
období 2021-2027 
 
Usnesení 04/04/2021/SR 

Správní rada bere na vědomí koncepční část SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro 

období 2021-2027.  

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

  

05. Diskuze 

Ing. Rosický informoval o semináři ve Varnsdorfu, kterého se zúčastnil. 

 
 

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

 
V Polné dne 5. 8. 2021 

 

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

Ing. Vojtěch Rosický,      Marta Vencovská,        

předseda správní rady      ředitel o.p.s.  

 

 

 

 


