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

dne 25. 5. 2020 

 

Místo a čas jednání: zasedací místnost kavárny Cowork:s, Hradská 280, Humpolec od 16:00 

hodin. 

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

Humpolec (P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, O.Praem.), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef 

Jirků), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Medou, z.s. 

(Mgr. Zuzana Žaloudková), 

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

Ph.D. 

Omluveni: Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), fyzická osoba Ing. Patrik Sukdolák (Ing. Patrik 

Sukdolák), Město Humpolec (Mgr. Alena Kukrechtová), A. F. C. Humpolec (Václav Duben), 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

2. Schválení stanoviska MAS k projektu žadatele Martin Choutka – Pořízení technologií 

3. Informace o nové Standardizaci MAS – souhlasy obcí.  

4. Informace o zapojení do kampaně www.regionysobe.cz  

5. Informace o probíhajícím auditu MAS 2019 a účetní uzávěrce 2019.  

6. Informace o výzvách MAS v roce 2020.  

7. Informace o projektu MAP II.  

8. Další body – může být doplněno.   

9. Diskuse, Závěr.  

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Jednání Rady MAS začalo v 16:00 hodin. Pavel Hrala přivítal přítomné na jednání. 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 %): 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) 

 

Veřejný sektor – 1 člen (20 %): ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků) 
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Zájmové skupiny: Církve: 1 člen 20 %) Římskokatolická farnost, děkanství Humpolec, 

Veřejné organizace: 1 člen (20 %) ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Sport: (1 člen 20 %) TJ Jiskra 

Humpolec, Podnikatelé: (1 člen 20 %) PTL, s. r. o., Neziskové organizace: (1 člen 20 %) 

Medou, z.s. 

 

Na začátku jednání byla navržena změna programu – bod č. 7 Informace o projektu MAP II. 

bude prezentován jako první. Další body budou následovat dle programu. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 14/2020: Rada spolku schválila Bc. Moniku Krčilovu jako zapisovatele a 

Mgr. Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu a schválila program jednání. 

 

2. Schválení stanoviska MAS k projektu žadatele Martin Choutka – Pořízení 

technologií 

Byl představen projekt žadatele Martina Choutky – Pořízení technologií, reg. č. 

19/004/19210/563/077/000675, který byl podán do 4. výzvy PRV. Z hlediska objemu 

finančních prostředků se jedná o největší projekt, který byl v rámci PRV podán na MAS. 

Žadatel z projektu pořídil CNC stroj, olepovačku hran a velkoplošnou pilu. Žadatel na základě 

přidělené dotace zaměstná dva nové zaměstnance. 

Příjem žádostí do 4. výzvy PRV byl ukončen 15. 2. 2019. Žádost prošla na MAS administrativní 

kontrolou, poté byla kontrolována na SZIF, který žadatele vyzval k doplnění – aby výdaje na 

původní truhlářskou dílnu, kterou upravoval a novou dílnu, kterou plánoval postavit, zanesl do 

žádosti o dotaci do výdajů, na které není požadována dotace, aby projekt plnil funkční celek. 

Z tohoto důvodu se navýšily celkové výdaje projektu na 7,7 milionu Kč. 

Nyní, pro podání žádosti o platbu musí mít žadatel dílnu (starou i novou, které původně nebyly 

vůbec součástí žádosti o dotaci – žadatel z dotace pouze pořizuje technologie) dodělanou a 

zkolaudovanou. To kvůli současné koronavirové situaci nestihne, protože stavební firma 

neměla dostatek pracovníků, přístup k materiálu byl omezený a stavební úřad také nevyjížděl 

ke kolaudacím. Žadatel již má veškerou technologii (stroje) nakoupenou. Termín pro podání 

žádosti o platbu (ŽoPl) na MAS je 15. 6. 2020 a do 30. 6. 2020 na SZIF. Žadatel si již nemůže 

posunout termín pro podání ŽoPl, protože by přišel o přidělené body za preferenční kritérium 

(zkrácená doba realizace). Z tohoto důvodu žadatel požádá Přezkumnou komisi Ministerstva 

zemědělství o posunutí termínu pro podání žádosti o platbu alespoň o dobu vyhlášení 

nouzového stavu, aby vše stihl dodělat a zkolaudovat. 

Rada by na jednání měla projednat a odsouhlasit, že jí nevadí, že si žadatel chce posunout 

z objektivních důvodů termín pro podání žádosti o platbu. 

Pokud by žadatel neobdržel 84 bodů, ale 79 (o 5 bodů méně za nedodržení termínu zkrácené 

realizace), tak by byl stále vybraný, byl by na 3. místě. 

mailto:info@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/


 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

Tato situace se vyvinula minulý týden a nyní ji řešíme se žadatelem. Kancelář MAS žádá Radu 

MAS o schválení tohoto postupu a to přiložení souhlasného stanoviska k žádosti. Na 

Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství bude poslána žádost o posun termínu realizace, 

čestné prohlášení firmy a souhlasné stanovisko MAS k projektu žadatele Martin Choutka. 

Členové Rady se shodli, že bychom měli vyvinout maximální iniciativu, aby žadatel o dotaci 

nepřišel a nedostal se tak do finančních potíží. Rada MAS doporučuje se zajet na místo realizace 

podívat.  

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 15/2020: Rada spolku schválila udělení souhlasného stanoviska MAS k projektu 

Martin Choutka – Pořízení technologií. 

 

3. Informace o nové Standardizaci MAS – souhlasy obcí 

Členům Rady byla připomenuta situace z roku 2014 a 2015 kdy jsme dělali Standardizaci MAS 

pro současné programové období (2014-2020).  

Výzva pro podávání žádosti o Standardizaci MAS na nové období 2021–2027 již byla 

vyhlášena. Žádost o Standardizaci se musí odevzdat na podzim do konce září 2020. 

Součástí žádosti o standardizaci je mít schválené území působnosti MAS, tj. obec nám musí 

udělit souhlas s tím, že chce být zapojena v území MAS. Přílohou žádosti je podepsaná tabulka 

od starosty obce. 

Pokud souhlas nebude udělen, tak žadatelé z dané obce nebudou moci podávat žádosti o dotaci 

do naší MAS. Území by mělo být celistvé bez izolovaných celků. V současné době je území 

MAS shodné s územím ORP Humpolec a máme zapojeno všech 25 obcí. Území musí mít min. 

10 000 obyvatel. Území ORP, tj. i území MAS má cca 17 tisíc obyvatel. Byl zaslán e-mail na 

všechny obce se žádostí o přidělení souhlasu, jehož udělení je v kompetenci starosty obce. Buď 

se rozhodne sám, anebo to projedná na zastupitelstvu obce. 

Již nám byly zaslány souhlasy těchto pěti obcí: Čejov, Hořice, Komorovice, Vojslavice, Želiv.  

Dále bylo přidělení souhlasu projednáno v Senožatech, Hojanovicích a Jiřicích. 

Předpokládáme, že další obce budou v průběhu dní přibývat. 

 

Usnesení č. 16/2020: Rada spolku vzala na vědomí informace o nové Standardizaci MAS a 

již udělených souhlasech obcí z území MAS. 

 

4. Informace o zapojení do kampaně www.regionysobe.cz  

Národní síť místních akčních skupin (NS MAS) zahájila kampaň „Regiony sobě“. Kampaň je 

zaměřena na podporu lokální ekonomiky. Byl nám zpracován leták, který necháme vytisknout 

mailto:info@humpolecko.cz
http://www.humpolecko.cz/
http://www.regionysobe.cz/


 info@humpolecko.cz 

 Horní náměstí 300 

 396 01 Humpolec 

 IČ: 26984423 

 www.humpolecko.cz 

 

ve velikosti A3 v nákladu 200 kusů a rozvezeme ho po obcích v území. Toto je první část 

kampaně. 

Dále byly vytvořeny webové stránky přímo pro Humpolecko 

www.regionysobe.cz/humpolecko, kam budeme postupně přidávat podniky z území. Nejprve 

musíme dané subjekty oslovit (podnikatele, včelaře, sýraře, ubytovací služby,…), vytvořit 

databázi a poté je zanést do mapy. Není to o kvantitě, ale o kvalitě – co chceme podpořit, co je 

v území zajímavé a výjimečné. Součástí prezentace na webu je možnost zakoupit si u 

podnikatele voucher a podpořit ho do budoucna. 

 

Usnesení č. 17/2020: Rada spolku vzala na vědomí informace o kampani www.regionysobe.cz 

 

5. Informace o probíhajícím auditu MAS 2019 a účetní uzávěrce 2019 

Dne 11. května jsme měli schůzku s p. auditorem Pechem z firmy ECONOMIC & 

COMMERCIAL OFFICE s.r.o. z Tábora, který si u nás zjistil základní informace. Nyní, ve 

čtvrtek 28. 5. 2020, přijede jeho kolegyně p. Joštová, která bude činnost MAS kontrolovat. Na 

závěr se vyhotoví daňové přiznání a odevzdá se na Finanční úřad do konce června. 

 

Usnesení č. 18/2020: Rada spolku vzala na vědomí informace o auditu MAS, účetní závěrce 

a daňovém přiznání za rok 2019. 

 

6. Informace o výzvách MAS v roce 2020 

Zatím nevíme přesné termíny, kdy budou výzvy vyhlášeny. Plánujeme vyhlásit 9. výzvu IROP 

– Sociální podnikání a 5. výzvu PRV na tzv. článek 20 – pro projekty obcí. 

 

Usnesení č. 19/2020: Rada spolku vzala na vědomí informace o plánovaných výzvách MAS 

v roce 2020. 

 

7. Informace o projektu MAP II. 

Slovo dostala Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D., hlavní manažerka projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na Humpolecku II“ (zkráceně MAP II) a shrnula aktivity realizované do 

konce února 2020. Poté informovala o aktuálních činnostech konaných v rámci projektu od 

začátku 3. monitorovacího období (tj. od 1. 3. 2020). Dne 2. 3. 2020 byl v knihovně uspořádán 

„Komiksový workshop s Danielem Vydrou“ pro 7. ročníky ZŠ Humpolec, Hálkova, ZŠ 

Humpolec, Hradská, ZŠ Senožaty a ZŠ Želiv. Následně z důvodu uzavření škol neprobíhaly 

implementační aktivity pro žáky. Další aktivita se uskutečnila dne 12. 5. 2020, a to „Kurz první 

pomoci pro pedagogické pracovníky z MŠ, ZUŠ a SVČ“ v MŠ Na Skalce v Humpolci. 

Dále hlavní manažerka MAP sdělila informace o plánovaných aktivitách – o „Letní škole 

Hejného matematiky“ v Koutech u Ledče nad Sázavou od 20. 7. do 31. 7. 2020 a workshopu 
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„Respektovat a být respektován“ určeného pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, 

gymnázia a rodiče žáků z těchto škol. 

V dubnu a květnu proběhly distanční schůzky (přes Skype) pracovní skupiny (PS) pro 

matematickou a čtenářskou gramotnost. Z jednání PS pro matematickou gramotnost vzešel 

návrh na podporu kroužku na finanční gramotnost pro žáky 2. stupně, který plánujeme 

realizovat v příštím školním roce. Schůzka PS pro financování proběhla již fyzicky dne 22. 5. 

2020 v Coworkingovém družstvu Spolu. 

Koordinátorka projektu Petra Jírová a hlavní manažerka Barbora Šaňková se s dalšími 

realizátory MAP z Kraje Vysočina zúčastnily distanční schůzky přes platformu Microsoft 

Teams. Na tomto setkání byly shrnuty aktuální informace a proběhla výměna zkušeností 

realizátorů projektu MAP II.  

Dále jsme za náš MAP vstoupili do spolku „Fórum MAPů“, kde jsou zástupci MAS či případně 

ORP, které realizují projekt MAP II. 

V červnu plánujeme svolat schůzku Řídícího výboru, kde budeme schvalovat mj. změny ve 

strategickém rámci. Podklady zasílají školy a školky pí. Zemanové z MěÚ Humpolec, která je 

do projektu zapojena. Do strategického rámce pravděpodobně budou nově zahrnuti Skauti.    

Byly vytvořeny dokumenty nutné pro realizaci projektu – Akční plán, Průběžná sebehodnotící 

zpráva, Seznam plánovaných evaluací, jejich témat, cílů včetně harmonogramu realizace 

jednotlivých evaluací. 

V rámci publicity jsme zveřejnili článek v „Želivských ozvěnách“, „Zálesí“ a „Humpoláku“ 

Článek sepsala Mgr. Lada Vlčková, která se zaměřuje na logopedii na MŠ Smetanova. 

Z projektu byl vytvořen „Logopedický leták“, který byl distribuován do všech MŠ. Náklad 

prvního tisku byl 1000 ks. Dále zařizujeme jeho dotisk v počtu dalších 1 500 ks a k dispozici 

bude u pediatrů z ORP Humpolec. 

Nyní řešíme pracovní pozici „Putovní logoped“ ve spolupráci s paní Ivetou Křikavovou, která 

by se věnovala MŠ mimo Humpolec. V Humpolci se na logopedii zaměřuje paní Lada Vlčková 

z MŠ Smetanova. 

Personální stránka projektu MAP II: Mgr. Aneta Slavíková z důvodu pracovního vytížení 

ukončí v červnu činnost na projektu MAP II, tudíž za ní hledáme adekvátní náhradu. 

Paní Julie Svatková na projektu 3 měsíce nepracovala (prosinec – leden) z důvodu mateřské 

dovolené a znovu nastoupila v únoru 2020. 

Byla odeslána a schválena 2. Monitorovací zpráva vč. 2. žádosti o platbu. Podána byla ve výši 

1.173.263,70 Kč, bylo nám proplaceno 747.099,36 Kč. 

 

Usnesení č. 20/2020: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu MAP II. 

 

8. Další body 

- Dne 8. 7. 2020 proběhne další setkání krajské sítě MAS (KS MAS Kraje Vysočina), 

tentokrát se uskuteční u nás v Humpolci v kavárně Coworkignového družstva Spolu, 
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kde se sejde cca 35 osob. Na setkání budou prezentovány projekty podané do výzev naší 

MAS.  

- V dubnu jsme podávali 7. zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) na projekt režie MAS 

Přišly připomínky, které zapracujeme a doplníme. 

- Je plánována exkurze do Izraele, o které byli členové MAS a podnikatelé v území 

informováni e-mailem. Termín bude v říjnu 2020. Exkurze je zaměřena na hledání 

spolupráce, příležitostí, kontaktů v těchto oblastech: 

o Voda a sucho 

o Vinařství a zemědělství 

o Podnikání a inovace 

- Místní akční skupina vypracovala přehled činností MAS do roku 2015–2019 v rámci 

vedlejší činnosti MAS (pomoc s administrací ŽoD a dalších dokumentů), kde je přehled 

žádostí o dotaci. Je to interní materiál. Padlo doporučení, že by bylo dobré toto 

prezentovat, aby to viděli i lidé z území. 

 

9. Diskuse, Závěr.  

Příští jednání Rady MAS se uskuteční v pondělí 29. 6. 2020 od 16:00 hodin (místo bude 

upřesněno). 

 

Jednání skončilo v 17:05 hodin. 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 25. 5. 2020 

 

 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 25. 5. 2020 
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