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

dne 25. 06. 2018 

 

Místo a čas jednání: Kancelář MAS, Hradská 285, Humpolec od 16:00 hodin. 

 

Přítomní členové Rady spolku dle prezenční listiny: Město Humpolec (Ing. Lenka 

Bartáková), PTL, s. r. o. (PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.), Římskokatolická farnost, děkanství 

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

Jirků), Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Obec Želiv (Ing. František Dolejš), 

 

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

 

Hosté: Mgr. Pavel Hrala, Bc. Monika Krčilová, Ing. Eliška Matulová 

 

Omluveni: PROFIL NÁBYTEK a. s. (Jan Ságl), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), Ing. Patrik 

Sukdolák 

 

 

Program jednání: 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku.  

2. Výsledky hlasování per rollam – schválení programového rámce OPŽP 

3. Schválení výzev IROP – 5. výzva studie 

4. Schválení výzev IROP - 6. výzva psychiatrie 

5. Schválení výzev IROP - 7. výzva sociální infrastruktura   

6. Schválení výzev OPZ a etického kodexu OPZ 

7. Schválení směrnice a pravidel GDPR 

8. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev 2018.  

9. Schválení 2. zprávy o plnění SCLLD 

10. Informace o přijatých projektech 3. výzva PRV a IROP – chodníky.  

11. Informace o projektu OPZ – Komunitní plán sociálních služeb – setkání PS.  

12. Informace ze Snídaně starostů 

13. Informace ze Setkání ředitelů škol – projekt MAP II 

14. Projednání zaplacených členských příspěvků.  

15. Další, pojištění statuární zástupců MAS, zpravodaj MAS.  

16. Diskuse, Závěr 

 

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

usnášeníschopnosti Rady spolku. 

Rada MAS byla zahájena v 16:05 hod. Vít Skála nebyl přítomen začátku jednání, proto byl 

vedením jednání Rady spolku pověřen Pavel Hrala. Na začátku jednání bylo přítomno 5 z 9 
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členů Rady. Rada MAS byla usnášeníschopná. Vít Skála přišel v průběhu 4. bodu. Na 

zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele Pavel Hrala. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 28/2018: Rada spolku schválila program jednání a schválila Moniku Krčilovu jako 

zapisovatele a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu.  

 

2. Výsledky hlasování per rollam – schválení programového rámce OPŽP 

Hlasování per rollam proběhlo ve dne 21. 5. 2018 až 28. 5. 2018. Předmětem hlasování bylo 

schválení znění nového programového rámce OPŽP, který přidá MAS do své strategie CLLD. 

Hlasování se zúčastnilo celkem 7 členů Rady spolku z 9 možných, hlasování je tedy platné.  

 

Hlasování per rollam ze dne 21. 5. – 28. 5. 2018: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení 27/2018: Rada spolku schválila nový Programový rámec OPŽP jako dodatek 

strategie CLLD MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

 

3. Schválení výzev IROP – 5. výzva na studie  

Výzva na územní studie byla již vyhlášena v prosinci 2017 jako v pořadí 2. výzva IROP. 

Z důvodu nastavení nevhodné aktivity se do výzvy jediný možný žadatel, město Humpolec, 

nepřihlásil, proto jsme podali žádost o změnu strategie a nyní výzvu vyhlašujeme znovu na 

aktivitu veřejná infrastruktura. 

Návrh na věcné hodnocení pro 5. výzvu IROP byl v příloze podkladů k jednání. Ve výzvě bude 

žádat pouze město Humpolec na 2 studie. Výzva bude vyhlášena od července do konce října 

2018, protože žadatel musí mít vybraného dodavatele. 

 

Hlasování: 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 29/2018: Rada spolku schválila text a věcné hodnocení 5. výzvy IROP MAS 

Společnost pro rozvoj Humpolecka – IROP – studie. 

 

4. Schválení výzev IROP – 6. Výzva Psychiatrická péče 

Chtěli bychom co nejdříve vyhlásit další výzvu IROP na podporu mobilních psychiatrických 

týmů. Vzhledem k podmínkám pravidel IROP, nepředpokládáme, že by se nějaký projekt 

přihlásil. Alokace na výzvu je 850.000 Kč na dotaci. Po ukončení výzvy budeme moci 

nerozdělené peníze přesunout jinam. V příloze podkladů k jednání byl návrh na věcné 

hodnocení této výzvy. 

 

Hlasování: (Dorazil p. Skála.) 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 30/2018: Rada spolku schválila text a věcné hodnocení 6. výzvy IROP MAS 

Společnost pro rozvoj Humpolecka – IROP – Psychiatrická péče.  

 

5. Schválení výzev IROP – 7. Výzva sociální infrastruktura  

Další 7. výzva IROP – Sociální infrastruktura bude zaměřena na podporu těchto dvou aktivit: 

Sociální bydlení (vybavení sociálních bytů) a Rozvoj komunitních center (výstavba, zřízení, 

vybavení). Dotace na 7. výzvu je 8 mil. Kč. 

Výzva ŘO IROP na sociální infrastrukturu bude asi modifikována a dle získaných informací 

bude muset být aktivita Sociální bydlení vyhlášena samostatně. Jakmile nám výzvu schválí, tak 

ji chceme co nejdříve vyhlásit, aby mohl začít sběr žádostí. 

Na jednání proběhla diskuse, na základě které bylo upraveno věcné (bodové) hodnocení. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 31/2018: Rada spolku schválila text a věcné hodnocení 7. výzvy IROP MAS 

Společnost pro rozvoj Humpolecka – IROP sociální infrastruktura. 

 

6. Schválení výzev OPZ a etického kodexu OPZ 

Bodování kritérií pro hodnocení projektů podaných do výzev OPZ je nastaveno ze strany ŘO 

OPZ. Hodnotitelé Výběrové komise budou jednotlivým kritériím přidělovat deskriptory (100 

%, 75 %, 50 %, 25 %). Znění výzvy je také stanoveno ze strany OPZ, my si ve výzvě pouze 

nastavíme, dle naší schválené strategie, aktivity, které budeme podporovat. 

První výzva OPZ bude na slaďování prorodinného života, Ve výzvě budou podporovány 

následující aktivity: A1) Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní 

vyučování, A2) Příměstské tábory B) Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková). 

Dotace je poskytována na provoz a je ve výši 85 %. Výzvu plánujeme vyhlásit v srpnu a bude 

vyhlášena do podzimu, aby si žadatelé mohli projekty naplánovat a připravit. 

Druhá výzva bude zaměřena na podporu sociálního podnikání – A) Integrační sociální podnik 

a B) Environmentální sociální podnik. 

Dále bude vyhlášena výzva na podporu zaměstnanosti (vzdělávání zaměstnanců) a na sociální 

služby a sociální začleňování (pro poskytovatele sociálních služeb), které vyhlásíme cca v září 

2018. Výzvy pošleme ke kontrole na OPZ, pokud nám přijdou připomínky, tak je zapracujeme 

a následně výzvu v srpnu vyhlásíme. Nejpozdější termín vyhlášení je v září 2018. 

Úkol: Zkontaktovat poskytovatele sociálních služeb, větší zaměstnavatele v území, kteří by 

mohli zřídit dětskou skupinu. 

Projekty předhodnotí externí hodnotitel, specialista na výzvy OPZ a dále je budou hodnotit 

členové Výběrové komise. 

Dále, abychom mohli projekty hodnotit, musíme mít schválený etický kodex OPZ, vzor jeho 

znění mají MAS od OPZ. 

 

Hlasování o výzvách a etickém kodexu: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 32/2018: Rada spolku schválila výzvy OPZ a text etického kodexu OPZ. 

 

7. Schválení směrnice a pravidel GDPR 

V květnu jsme si udělali vnitřní analýzu, jak a kde je v rámci spolku nakládáno s osobními 

údaji. Na základě této analýzy byla vypracována směrnice. Na webu také zveřejníme „pravidla 

nakládání s osobními údaji“ a sepíšeme smlouvu se mzdovou účetní.  

 

Úkol: Upravit směrnici na základě doporučení Rady – rozdělit jaké osobní údaje sbíráme pro 

zaměstnance, členy MAS a ostatní osoby.  

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 33/2018: Rada spolku schválila směrnici na ochranu osobních údajů a pravidla 

nakládání s osobními údaji. 

 

8. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev 2018 

Aktualizovaný harmonogram výzev MAS byl v příloze podkladů. Současný harmonogram 

výzev je ke stažení na http://www.humpolecko.cz/data/uploads/dokumenty/harmonogramy-

vyzev/harmonogram-vyzev-mas-vse.pdf  Termínově ani věcně již není aktuální. Harmonogram 

výzev zpracovává MAS max. na 1 rok. V případě potřeby zajišťuje jeho aktualizaci, nejdříve 

však k 30. 6. daného roku, proto jsme provedli aktualizaci harmonogramu k 30. 6. 2018. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 34/2018: Rada spolku schválila aktualizovaný harmonogram výzev MAS na rok 

2018. 

 

9. Schválení 2. zprávy o plnění SCLLD 

Každý půl rok musíme předkládat zprávu o plnění strategie CLLD. Jedná se o druhou zprávu o 

plnění SCLLD. Zpráva je za období 1. 1. - 30. 6. 2018 a musí jí schválit Rada MAS. Zpráva 

byla v příloze podkladů. Zprávu následně odevzdáme přes systém. 

 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 35/2018: Rada spolku schválila 2. zprávu o plnění SCLLD. 

 

10. Informace o přijatých projektech 3. výzva PRV a 3. výzva IROP – chodníky 

Seznam přijatých žádostí 3. výzvy PRV byl včas zveřejněn a je ke stažení na webu MAS 

http://humpolecko.cz/aktuality/seznam-prijatych-zadosti-3-vyzva-prv. 

Žadatelé měli zájem o 2 Fiche: Fiche 1 zemědělci a Fiche 4 podpora nezemědělských 

podnikatelů. Ve Fichi 1 se přihlásili 3 zemědělci. Do Fiche 4 přišly 4 projekty. Do dalších Fichí 

žádná žádost nepřišla. 
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V PRV nyní zbývá cca 7 milionů. Již máme splněný indikátor vytvoření pracovního místa. Nyní 

je možnost: vyhlásit znovu výzvu pro zemědělce a podnikatele. Nebo v roce 2019, kdy bude 

vyhlášena nová Fiche na podporu obcí, bychom tyto peníze mohli případně převést na Článek 

20 pro projekty obcí a z těchto projektů by měli prospěch všichni. 

 

Seznam přijatých žádostí 3. výzvy IROP je v příloze a ke stažení na 

http://humpolecko.cz/aktuality/seznam-prijatych-zadosti-3-vyzva-irop-bezpecnost-dopravy . 

Bylo přijato 6 žádostí na aktivitu: Bezpečnost dopravy. Celková alokace (CZV) byla 6 315 

789,47 Kč a byly přijaty projekty za 8 681 809,89 Kč. Ve výzvě je tedy převis a nedostane se 

na všechny projekty obcí – oprava či výstavba chodníků. 

Nyní jsou obě výzvy ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Bude následovat 

věcné hodnocení a schválení projektů Radou MAS 

 

Usnesení č. 36/2018: Rada spolku vzala na vědomí seznam přijatých žádostí 3. výzvy IROP a 

3. výzvy PRV.  

 

11. Informace o projektu OPZ – Komunitní plán sociálních služeb – setkání PS 

Na začátku června proběhlo druhé setkání všech čtyř pracovních skupin projektu Komunitní 

plán sociálních služeb. Pracujeme na analytické části dokumentu, vyhodnocujeme dotazníky a 

rozhovory s poskytovateli, budeme dělat rozhovory se starosty obcí a začneme dělat 

strategickou část dokumentu. Další setkání je naplánováno v říjnu 2018. 

 

Usnesení č. 37/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace o projektu Komunitní plán 

sociálních služeb. 

 

12. Informace ze Snídaně starostů 

V pátek 15. 6. 2018 jsme uspořádali první snídani pro starosty obcí v salonku Hotelu Kotyza. 

Zúčastnilo se 8 zástupců 6 obcí a předseda MAS pan Skála. Starostové byli, dle dotazníku, se 

snídaní spokojeni a určitě by se účastnili dalších setkání, proto chceme nadále dělat tyto snídaně 

a řešit tam aktuální problémy obcí, aby se starostové mohli neformálně setkat a mohli se poradit 

mezi sebou. 

 

Usnesení č. 38/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace o Snídani starostů. 

 

13. Informace ze Setkání ředitelů škol – projekt MAP II 

Setkání ředitelů škol k projektu MAP II proběhlo dne 20. 6. 2018 na MěÚ Humpolec a účastnili 

se ho zástupci ZŠ, MŠ, ZUŠ, SVČ a města Humpolec. Předmětem bylo zjištění zájmu zapojení 

škol do projektu MAP II.  

V rámci projektu MAP I vznikla strategie toho, co se má v území dělat a projekt MAP II bude 

zaměřen na implementaci aktivit naplánovaných v rámci MAP I. 

Tento projekt, MAP II, bude realizovat MAS. Projekt je v plánu na 3 roky. Nyní je možnost 

získat až 9.600.000,- Kč na projekt. Záleží, kolik z 16 škol se zapojí do projektu. Z toho 40 % 

paušál se může použít na neinvestiční vybavení pro školy v území. MAS vybavení nakoupí, 

školám ho zapůjčí a po skončení udržitelnosti projektu jim ho převede. Nyní probíhá zjišťování 

potřeb škol. 
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Usnesení č. 39/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace o setkání ředitelů škol.   

 

14. Projednání zaplacených členských příspěvků 

Členské příspěvky za rok 2017 stále nezaplatili 2 členové MAS, pokud nezaplatí do konání VH 

MAS, budou vyloučeni. 

Za tyto členy budeme muset najít náhradníky, protože jsou zapojeni v Radě MAS a v KMV. 

 

Usnesení č. 40/2018: Rada spolku vzala na vědomí informace nezaplacených o členských 

příspěvcích. 

 

15. Další, pojištění statuární zástupců MAS, zpravodaj MAS. 

Bylo by dobré pojistit statuární zástupce MAS. Bude vypracována nabídka od České pojišťovny 

a je třeba se domluvit, jaká výše pojištění bude sjednána. Výdaj nepůjde dát do žádné dotace a 

bude se muset dát do provozních výdajů. Smlouva se schválí na příštím jednání Rady MAS. 

 

Zpravodaj MAS bude připraven na podzim 2018. Měl by vyjít v elektronické podobě. Co se na 

MAS udělalo a co se chystá v budoucnu. Členové se mohou zapojit do přípravy zpravodaje. 

 

16. Diskuse, Závěr 

Příští jednání Rady MAS bude v srpnu, protože se bude muset schválit seznam přijatých 

projektů PRV. 

Byl navržen plán práce Rady spolku, tak aby se scházela 1x za měsíc (ke konci měsíce). Vždy 

poslední pondělí v měsíci od 16:00 hod. První jednání bude v srpnu. Jednání budou v pondělí 

od 16:00 hod. Termíny: 27. 8. 2018, 24. 9. 29. 10. 26. 11. 2018. 

 

Pavel Hrala poděkoval za účast na jednání a v 17:40 hod jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 V Humpolci dne 25. 6. 2018 

 

 

 

Ověřil: Pavel Hrala …………………………….. 

 V Humpolci dne 25. 6. 2018 
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Přílohy podkladů k jednání: 

1. Zápis z hlasování per rollam ze dne  

2. Text 5. výzvy IROP – studie a aktualizovaný návrh na věcné hodnocení 

3. Věcné hodnocení 6. výzvy IROP – psychiatrie  

4. Věcné hodnocení 7. výzvy IROP – sociální infrastruktura   

5. Výzvy OPZ a etický kodex OPZ.  

6. Směrnice osobní údaje  

7. Aktualizovaný harmonogram výzev 2018  

8. 2. zpráva o plnění SCLLD  

9. Seznam přijatých projektů 3. výzva IROP a 3. výzva PRV 
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