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Zápis z jednání Rady spolku Místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka 

dne 25. 3. 2019 

 

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:30 hodin. 

 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Římskokatolická farnost, děkanství 

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, 

Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv 

(Vlasta Dolejšová), Ing. Patrik Sukdolák, Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová) 

 

Předsedající: PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.) 

 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Martina Krčilová 

 

Omluveni: A. F. C. Humpolec (Václav Duben), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků),  

 

Program jednání: 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Informace o stavu hodnocení projektů 3. a 4. výzvy OPZ a 7. výzvy IROP komunitní 

centrum – schválení per rollam. 

3. Schválení 6. výzvy OPZ – prorodinná opatření.  

4. Informace o projektu MAP2 – tvorba realizačního týmu, zahájení realizace apod.  

5. Informace o kontrole OSSZ. 

6. Informace o komunikační strategii MAS. 

7. Další body možno doplnit.  

8. Diskuse, Závěr.  

 

1. Úvod, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola 

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:30 hodin. Na zapisovatele byla navržena Bc. Monika Krčilová, 

na ověřovatele Mgr. Pavel Hrala. Proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 členů Rady MAS. Rada byla usnášeníschopná a veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin neměly více jak 49 % hlasovacích práv. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 4 členové (80 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická farnost, 

děkanství Humpolec, PTL, s. r. o. Veřejný sektor – 1 člen (20 %): Obec Želiv 
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Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (20,00 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové 

(40,00 %) – TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec, Obce: 1 člen (20,00 %) – Obec Želiv, Církve: 1 člen 

(20,00 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 24/2019: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. 

 

Radě MAS byl představen program jednání. Rada navrhla změnu programu, a to přidání bodu 

č. 3 – Schválení 6. výzvy OPZ – prorodinná opatření. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 25/2019: Rada spolku schválila přidání bodu č. 3 do programu jednání. 

 

Přišel Ing. Patrik Sukdolák a Mgr. Alena Kukrechtová (Město Humpolec) a znovu proběhla 

kontrola usnášeníschopnosti. 

 

Bylo přítomno 7 z 9 členů Rady MAS. Rada byla usnášeníschopná a veřejný sektor ani žádná 

ze zájmových skupin neměly více jak 49 % hlasovacích práv. 

 

Sektory: Soukromý sektor – 5 členů (71,43 %): TJ Jiskra, Medou, z.s., Římskokatolická 

farnost, děkanství Humpolec, PTL, s. r. o., Ing. Patrik Sukdolák, Veřejný sektor – 2 členové 

(28,57 %): Obec Želiv, Město Humpolec 

 

Zájmové skupiny: Neziskové organizace: 1 člen (14,29 %) – Medou, z.s., Sport: 2 členové 

(28,57 %) – TJ Jiskra, A. F. C. Humpolec, Obce: 2 členové (28,57 %) – Obec Želiv, Město 

Humpolec, Církve: 1 člen (14,29 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, 

Podnikatelé: 1 člen (14,29 %) PTL, s. r. o. 

 

2. Informace o stavu hodnocení projektů 3. a 4. výzvy OPZ a 7. výzvy IROP 

komunitní centrum – schválení per rollam. 

Do 3. výzvy – Zaměstnanost podali žádost o dotaci tři žadatelé. Projekt Alchymie Bílého 

Pelikána nesplnil podmínky přijatelnosti, protože výdaje projektu byly stanoveny vyšší než 

alokace výzvy MAS. Do věcného hodnocení tak postoupily pouze 2 projekty – Šedová clean 

service – Humpolecko, z.ú. a Attavena, o.p.s. 

V rámci 4. výzvy – Sociální služby a sociální začleňování postoupily do věcného hodnocení 

dva projekty – Šedová clean service – Humpolecko, z.ú. a Medou, z.s. 
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Ve čtvrtek 25. 4. 2019 bude od 16:00 hodin zasedat Výběrová komise, která bude hodnotit tyto 

projekty z 3. a 4. výzvy OPZ. 

V rámci 4. výzvy OPZ víme o tomto střetu zájmů: Medou – Mgr. Zuzana Žaloudková – 

zástupce Medou, z.s., proto se nebude účastnit hodnocení 4. výzvy OPZ – Sociální služby a 

sociální začleňování. 

VK bude také v nejbližší době hodnotit projekt Komunitní centrum, které podalo Město 

Humpolec. Na tuto Výběrovou komisi pravděpodobně přijede monitorovací návštěva z Centra 

regionálního rozvoje. V této výzvě je střet zájmů – Výběrová komise: Ing. Jan Mácha. Rada 

MAS: Město Humpolec: Mgr. Zuzana Žaloudková, Mgr. Alena Kukrechtová, Mgr. Pavel Hrala 

(zaměstnanec kanceláře MAS). 

 

Usnesení č. 26/2019: Rada MAS vzala na vědomí informaci o hlasování per rollam. 

 

3. Schválení 6. výzvy OPZ – Prorodinná opatření 

Bylo ukončeno hodnocení projektu z 1. výzvy OPZ – Slaďování rodinného a profesního života. 

Jediný žadatel, který se do výzvy přihlásil – Šlápoty Hněvkovice – neměl zřízenou datovou 

schránku, proto nebyl způsobilým žadatelem a musel být ukončen při hodnocení přijatelnosti a 

formálních náležitostí. 

V pátek 22. 3. 2019 jsme nachystali a poslali 6. výzvu OPZ – Slaďování rodinného a profesního 

života II. ke schválení na ŘO OPZ. Vyhlášení výzvy je plánováno na 24. 4. 2019. Příjem žádostí 

bude probíhat do 24. 5. 2019. V rámci této výzvy lze požádat o dotaci na příměstské tábory 

nebo dětské skupiny. 

Na jednání Rady MAS proběhne schválení znění 6. výzvy OPZ na prorodinná opatření II. 

 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 27/2019: Rada MAS schválila znění a vyhlášení 6. výzvy OPZ. 

 

4. Informace o projektu MAP2 – tvorba realizačního týmu, zahájení realizace apod. 

V říjnu 2018 podala MAS žádost o dotaci na realizaci MAP II. Žádali jsme celkem 

o 9,6 mil. Kč. Projekt prošel Výběrovou komisí, která jeho výdaje zkrátila a byl tak schválen 

ve výši 7,6 mil. Kč. Informace o schválení přišla na konci února. Doplnili jsme dokumenty 

pro vydání právního aktu a posunuli jsme datum zahájení realizace z 1. 3. 2019 na 1. 4. 2019. 

V projektu máme tyto pracovní pozice: 

Hlavní manažer (0,5 úvazku), koordinátor (1,0 úvazku), administrativní pracovník 

(0,3 úvazku), finanční manažer (0,25 úvazku), účetní projektu (DPP). 

 

Administrativní tým: 
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Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici hlavního manažera, do kterého se přihlásil jeden 

zájemce. Dále máme vytipované ještě další dvě uchazečky. Požadavky na pozici hlavního 

manažera jsou zkušenosti s vedením týmů, s evropskými dotacemi, se školstvím atd. 

Na pozici Finanční manažer máme dvě uchazečky. Pozice Administrativní pracovník bude 

pravděpodobně obsazena zaměstnancem kanceláře MAS. Účetní projektu bude zaměstnána na 

DPP. 

 

Odborný tým: 

Již máme předjednanou zaměstnankyni na pozici Koordinátor projektu. Bude jí paní Ing. Petra 

Jírová, která dříve dělala projekty pro střední školy. Domluvili jsme se na nástupu 1. 4. 2019 

na 1,0 úvazku. Náplní práce bude koordinace akcí mezi školami z území ORP Humpolec. 

V rámci MAP II budou ustanoveny pracovní skupiny. Členové pracovních skupin a vedoucí 

pracovních skupin budou určeny a sestaveny až v květnu. 

Analytik-facilitátor by měl moderovat a řídit diskuse. Již máme tip na obsazení této pozice, 

která bude sjednána na DPP. 

Odborný konzultant pro školství a vzdělávání – pí. Koudelková, pí. Zemanová z odboru školství 

na MěÚ Humpolec. 

Odborný pracovník, expert – v minulém MAP tuto pozici zastával p. Fiala ze ZŠ Hradská. Nyní 

bychom mu tuto pozici znovu rádi nabídli. 

V řídícím výboru MAP II bude např. zástupce města, zástupce obce, ve které je zřizována škola, 

zástupce ZUŠ, zástupce SVČ, zástupce KAP, zástupce rodičů, zástupce obcí, které nezřizují 

školu, zástupce ORP, zástupce MAS, atp. 

V MAP II jsou vyčleněny peníze na implementaci MAP I (aktivit či potřeb, které vzešly 

z projektu MAP I) – 40 % paušální náklady, které budou použity do území – pro školy – na 

„měkké“ – vzdělávací akce a pomůcky pro ně. V MAP II je např. naplánováno, že za tři roky 

bude na školách bude uskutečněno 10 akcí na polytechnické vzdělávání. V MAP II není 

napsaná žádná konkrétní činnost. V projektu je pouze napsáno, že by mohl být obnoven 

městský žákovský parlament. 

Nyní bude důležité oslovit a zapojit ředitele, učitele ze škol, aby se projektu MAP II zúčastnili 

a zapojili se. 

 

Usnesení č. 28/2019: Rada MAS vzala na vědomí informace o projektu MAP II. 

 

5. Informace o kontrole OSSZ. 

V úterý 19. 3. 2019 proběhla kontrola MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka na OSSZ 

v Pelhřimově za období 1. 4. 2016 do 31. 1. 2019. Mzdy MAS zpracovává mzdová účetní paní 

Eva Ježková. Zpráva a protokol o kontrole byla zaslána Radě MAS v podkladech k jednání. 

 

Usnesení č. 29/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o kontrole OSSZ. 
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6. Informace o komunikační strategii MAS 

Dne 7. 3. 2019 proběhlo v kanceláři MAS setkání s Mgr. Anetou Slavíkovou, která je nově 

členkou MAS a nastavili jsme si v kanceláři komunikační strategii MAS k veřejnosti. Kdo, co, 

jak, kdy by měl dělat, zamyslet se nad oslovovanými cílovými skupinami, klíčová slova MAS, 

komunikační kanály... Komunikační strategie MAS je jak pro stávající, tak i pro budoucí 

zaměstnance kanceláře MAS. 

 

Usnesení č. 30/2019: Rada spolku vzala na vědomí informace o setkání ke komunikační 

strategii MAS. 

 

7. Další body možno doplnit. 

Žádné další body nebyly projednávány.  

 

8. Diskuse, závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v kanceláři MAS 29. 4. 2019 od 16:30 hodin. 

 

Jednání skončilo v 17:45 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Monika Krčilová ……………………………. 

 V Humpolci dne 25. 3. 2019 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Pavel Hrala ……………………………. 

 V Humpolci dne 25. 3. 2019 
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