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Zápis z jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 

 

Datum, čas a místo jednání: 16. 12. 2019 od 15:00 hodin zasedací místnost kavárny 

Cowork:S, Hradská 280 Humpolec 

 

Přítomní členové dle prezenční listiny: Agroklub s.r.o. (Olga Dubová), Athleticko-footballový 

club Humpolec, z.s. (Václav Duben) – předseda, Castrum o. p. s. (Pavel Koubek), Čtveráci, z. 

s. (Jiří Koubek), Ing. Patrik Sukdolák, Medou, z. s. (Mgr. Zuzana Žaloudková), Mgr. Pavel 

Hrala, Obec Hojanovice (Jaroslav Němeček), Obec Senožaty (Mgr. Zdeněk Vaněk), PTL, s. r. 

o. (PhDr. Ing. Vít Skála Ph.D.), Římsko-katolická farnost, děkanství Hupolec (P. Mgr. Hroznata 

Pavel Adamec OPraem.), Sbor dobrovolných hasičů Píšť (Petr Jelínek), Zemědělské obchodní 

družstvo Hořice (Ing. František Novák),  

 

Omluveni: Automotoklub Zálesí (Josef Špaček), Hotel Kotyza, s.r.o. (Jan Kotyza), Kanonie 

premonstrátů v Želivě (Ing. František Marek, Csc.), Město Humpolec (Mgr. Alena 

Kukrechtová), Městské kulturní a informační středisko Humpolec (Marcela Kubíčková), 

Minilázně Veronika a obchod Zdravínek, Humpolec (Veronika Brzoňová), Mgr. Aneta 

Slavíková, Obec Želiv (Vlasta Dolejšová), Profil nábytek, a.s. (Jan Ságl), SOUTĚŽE 

PODKOVY o.p.s. (Ing, Jan Mácha), TJ Jiskra Humpolec (Jiří Šimek), ZŠ Hálkova Humpolec 

(Mgr. Tomáš Jůzl), ZUŠ G. Mahlera Humpolec (Josef Jirků), 

 

Hosté: Bc. Monika Krčilová, Bc. Martina Krčilová, Ing. Bc. Petra Jírová, DiS. Mgr. Barbora 

Šaňková, Ph.D. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady 

3. Informace o činnosti MAS v roce 2019 a plánovaných aktivitách v roce 2020 

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS 

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS 

6. Představení evaluační zprávy MAS 

7. Schválení změny programového rámce PRV – přidání článku 20  

8. Volba členů výběrové komise – opakované zvolení 

9. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru 

10. Představení rozpočtu MAS za rok 2019 a výhledu na rok 2020 

11. Schválení členských příspěvků MAS  

12. Informace o ukončeném projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 

13. Informace o probíhajícím projektu Místní akční plán vzdělávání II na Humpolecku 

14. Zpráva o kontrole KMV 2019 – činnost v roce 2018 

15. Schválení Výroční zprávy MAS 2018, hospodářského výsledku za rok 2018 

16. Různé 
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1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH 

Jednání Valné hromady MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka začalo v 15:00 hodin. Mgr. 

Pavel Hrala přivítal všechny přítomné členy MAS na jednání Valné hromady. Na jednání byl 

přivítán a představen nový předseda MAS, kterým je od srpna 2019 A.F.C. Humpolec 

v zastoupení panem Václavem Dubnem. 

Zahájení jednání bylo přítomno 13 (50,0 %) z celkového počtu 26 členů MAS, z toho bylo 

15,38 % z členů veřejného sektoru (2 členové) a 84,62 % ze soukromého sektoru (11 členů). 

Převažoval soukromý sektor. Na jednání nebylo více než 25 % přítomných členů orgánu 

vzájemně personálně a majetkově propojených dle pravidel Metodiky pro standardizaci MAS. 

Valná hromada nebyla usnášeníschopná, protože bylo přítomno pouze 50 % členů a ne 

nadpoloviční většina. 

Dle Stanov: „Nesejde-li se usnášeníschopná většina Valné hromady do 30 minut po stanoveném 

termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání 

Valné hromady. Program náhradní Valné hromady musí být shodný s programem řádné Valné 

hromady. Při náhradním zasedání je Valná hromada usnášeníschopná při účasti libovolného 

počtu členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% 

hlasovacích práv. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.“ 

 

V 15:30 bylo zahájeno nové jednání VH. Náhradní valná hromada rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů a je usnášeníschopná. 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné 

hromady 

Na zapisovatele byla navržena Monika Krčilová, na ověřovatele zápisu Pavel Hrala. Program 

jednání byl každému zaslán e-mailem a je součástí podkladů pro jednání Valné hromady. 

Do původního programu byl ještě přidán bod č. 9 Volba členů Kontrolního a monitorovacího 

výboru. 

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 1/2019: 

Valná hromada schvaluje zapisovatelku Moniku Krčilovou a Pavla Hralu jako ověřovatele 

zápisu. Dále VH schvaluje program jednání. 

 

3. Informace o činnosti MAS v roce 2019 a plánovaných aktivitách v roce 2020 

Výzvy MAS: V současné době MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka administruje 4 

operační programy – Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální operační 

program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Operační program Životní prostředí 

(OPŽP).  

 

Z PRV byla 15. prosince 2018 vyhlášena třetí, názvem 4. výzva PRV, v rámci které byla 

vyhlášena jedna Fiche č. 4. Alokace výzvy byla 2.615.111 Kč. V této výzvě bylo přijato celkem 
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11 žádostí o dotaci (ŽoD) K podpoře byly Radou MAS doporučeny 4 ŽoD za 3 166 465 Kč 

(dotace) – podařilo se nám navýšit alokaci této výzvy 551 354 Kč, které zbyly ve 3. výzvě PRV.  

V současné době jsou administrovány 3 žádosti, které byly představeny členům VH. 

 

Ve Fichích zbývá vyčerpat 4,6 – 5,9 mil. Kč viz přehled níže. 

Název Původní 

alokace (v Kč) 

Zbývající 

alokace (v Kč) 

Fiche č. 1 zemědělci 1 000 000  226 180 

Fiche č. 2 zemědělské produkty 1 000 000 255 000 

Fiche č. 3 lesnická infrastruktura 1 860 000 1 860 000 

Fiche č. 4 nezemědělské podnikání 6 100 000 659 410 

Fiche č. 5 infrastruktura pro cestovní ruch a volný čas 1 359 000 1 359 000 

Fiche č. 6 lesní hospodářství a lesnické produkty 1 000 000 1 000 000 

Pro projekt spolupráce 587 750 587 750 

Celkem 12 906 750 5 947 340 

 

Většina těchto financí bude převedeny na tzv. článek 20 z PRV, který bude zaměřen pro 

projekty v obcích.  

 

OPZ – první výzvy z OPZ byly vyhlášeny v srpnu a v září 2018. V únoru 2019 byla vyhlášena 

další výzva a to 5. sociální podnikání II. (ukončena 1. 4. 2019) a následně v dubnu 2019 6. 

výzva prorodinná opatření II. (ukončena 24. 5. 2019). Poslední výzvy byly vyhlášeny v září 

2019 a to 7. výzva Podpora zaměstnanosti II. (ukončena 31. 10. 2019) a 8. výzva Sociální 

podnikání III. (ukončena 24. 10. 2019). Seznam výzev je na webu MAS. Byly krátce 

prezentovány přijaté projekty v jednotlivých výzvách. 

Ještě nám zbyly nějaké finanční prostředky v jednotlivých výzvách – snad bude možné vyhlásit 

výzvy ze zbytků těchto výzev. 

 

OPŽP – byla vyhlášena výzva na Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků sídelní 

zeleně (vč. vodních prvků), ve které byla alokace 10 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena od února 

2019 do konce října 2019, avšak se žádný žadatel nepřihlásil. 

 

Dále byly sděleny informace o výzvách a podpořených projektech z IROP. MAS vyhlásila od 

prosince 2017 do prosince 2018 celkem 8 výzev. Přijato bylo celkem 13 žádostí o dotaci. 

K podpoře bylo vybráno prozatím celkem 10 projektů. V roce 2019 nebyla vyhlášena žádná 

výzva IROP. V roce 2020 se plánuje vyhlásit výzva na sociální podnikání. 

 

Seznam výzev je na webu MAS http://humpolecko.cz/dotace-a-granty/vyzvy-prv/. 

 

Plánované aktivity v roce 2020 

5. výzva PRV – čl. 20 Fiche s názvem Rozvoj obcí bude zaměřena na 4 oblasti, které vzešly 

z průzkumu v území. O tomto čl. 20 bylo jednáno na Radě MAS. Jednou z podmínek, která 
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platí pro všechny projekty je, že musí být v souladu s plány rozvoje obcí a vesnic, a v souladu 

s příslušnou strategií místního rozvoje. Členům VH bylo představeno, na co je možné 

poskytnout podporu. 

• Veřejná prostranství v obcích 

• Mateřské a základní školy 

Budou moci být pouze projekty nenavyšující kapacitu škol. Nelze vystavět novou školku. 

V PRV jde to, co nejde z IROPu. Nelze podporovat zateplení budov – to podporuje OPŽP. 

Projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání. Zájem škol a školek 

již byl zjištěn a projekty jsou zaneseny v MAP II. 

• Hasičské zbrojnice 

V rámci tohoto bodu jsou podporované JPO V. Občas je to jediná kulturní a akční oblast v dané 

obci. 

• Obchody pro obce – nebude podpořeno  

• Vybrané kulturní památky – nebude podpořeno  

• Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Jde to pouze na kulturní aktivity. Pozor, projekt nemůže být zaměřený na sportovní aktivity 

(např. oprava parket v sokolovně ano, ale ne nakreslení čar pro sporty, basketbalové koše a jiné 

vybavení pro sport). 

• Stezky – nebude podpořeno 

• Muzea a expozice pro obce – nebude podpořeno 

Formulář Fiche je společný pro všech 8 podporovaných oblastí – my budeme mít vyhlášeny 4 

zvýrazněné oblasti. Dotace je ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů. Vyhlášení výzvy 

MAS pro tento článek je plánováno na jaře 2020. 

 

Dále:  

- Projekt MAP II – pokračování v realizaci projektu, projektové aktivity, schůzky 

pracovních skupin, řídícího výboru.  

- „Standardizace“ MAS jaro – léto 2020 je s otazníkem, jestli bude.  

 

Usnesení č. 2/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí informace o činnosti v roce 2019 a plánovaných aktivitách 

2020. 

 

4. Informace o personální situaci v kanceláři MAS 

Aneta Vondráčková, která byla od prosince zaměstnána na pozici projektové manažerky, 

podala výpověď a odešla z kanceláře MAS v lednu 2019. Od února je na pozici projektové 

manažerky zaměstnána Martina Krčilová, která má od května 2019 rozdělený pracovní úvazek 

na 0,7 úvazku projektová manažerka MMR a 0,3 úvazku administrativní pracovník MAP II. 

Od listopadu pak má snížené úvazky a to 0,2 MMR a 0,3 MAP. 
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Marie Klementová, která byla v MAS zaměstnána na pozici odborný pracovník/asistent 

projektu Komunitní plán sociálních služeb od prosince 2018, dokončila projekt, který skončil 

k 30. 8. 2019 a již v kanceláři MAS není zaměstnána. 

Na jaře 2019 bylo realizováno výběrové řízení na pozici Koordinátora aktivit (1,0 úvazku) a 

hlavního manažera MAP II (0,5 úvazku). V dubnu nastoupila Petra Jírová (koordinátor) a Jana 

Dománková (hlavní manažer), která v červnu 2019 odešla ve zkušební době. Od srpna 2019 

nastoupila na pozici hlavního manažera Barbora Šaňková. Pracovní smlouvy k projektu MAP 

II jsou uzavřené na dobu určitou, tj. do konce projektu do 31. 3. 2022. Vše bylo projednáno 

s vedením MAS. 

Od roku 2019 již nemáme účetní p. Radku Petrů, ale účetnictví vede Monika Krčilová. 

 

Usnesení č. 3/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí personální situaci v kanceláři MAS.  

 

5. Informace o změnách v členské základně MAS a orgánech MAS 

Změnil se zástupce SDH Píšť. Na základě volby starosty obce Píšť a volby starosty hasičů SDH 

Píšť, kterými byl p. Josef Jelínek, došlo ke změně a jako starosta hasičů byl zvolen p. Petr 

Jelínek, který je také zástupcem za SDH Píšť v MAS. Dne 7. 2. 2019 se za člena MAS přihlásila 

Mgr. Aneta Slavíková. Došlo ke změně ředitele ZŠ Hálkova, kterým se stal Mgr. Tomáš Jůzl, 

který je i novým zástupcem ZŠ v MAS. V současné době k 16. 12. 2019 má základna MAS 26 

členů. 

 

Usnesení č. 4/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí informace o změnách v členské základně MAS. 

 

6. Představení evaluační zprávy MAS 

Evaluační zpráva byla schválena Radou MAS a předána na MMR v srpnu 2019 a v prosinci 

2019 k ní přišly připomínky, které musí MAS zapracovat. Zpráva byla v podkladech pro 

jednání. 

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 5/2019: 

Valná hromada schválila evaluační zprávu MAS. 

 

7. Schválení změny programového rámce PRV – přidání článku 20  

Byla přidána fiche Rozvoj obcí – tzv. článek 20 PRV. Programový rámec byl zaslán členům 

VH v příloze podkladů pro jednání. Zároveň budou zrušeny fiche č. 3, 5 a 6, o které není zájem.  

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 
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Usnesení č. 6/2019: 

Valná hromada schválila změnu programového rámce PRV – přidání článku 20 a zrušení fichí 

č. 3, 5 a 6.  

 

8. Volba členů výběrové komise – opakované zvolení 

Členové Výběrové komise (VK) mají jednoleté funkční období, proto je nutné zvolit členy VK 

na rok 2020. Opakované zvolení člena VK je možné. Předsedou VK je obec Senožaty, kterou 

zastupuje pan starosta Mgr. Zdeněk Vaněk. 

VK v roce 2019 jednala celkem 5x a hodnotila 2. výzvu OPZ – sociální podnikání, 3. výzvu 

OPZ Zaměstnanost, 4. výzvu OPZ – Sociální služby a sociální začleňování, 4. výzvu PRV, 7. 

výzvu IROP – komunitní centra, 5. výzva OPZ – sociální podnikání II., 6. výzva OPZ – 

Slaďování rodinného a profesního života, 7. výzva OPZ – Zaměstnanost II. 8. výzva OPZ – 

Sociální podnikání III. 

Došlo ke změně v SDH Píšť a ke změně ředitele ZŠ Hálkova viz bod 5. Oba jsou členy výběrové 

komise. 

 

Navržené složení Výběrové komise: 

 Organizace Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina 

1 
Obec Senožaty 

Mgr. Zdeněk 

Vaněk 
veřejný sektor Obce 

2 
ZOD Hořice 

Ing. František 

Novák 
soukromý sektor Podnikatelé 

3 SOUTEŽĚ 

PODKOVY o.p.s. 
Ing. Jan Mácha soukromý sektor Sport 

4 Obec Jiřice Miroslav Jirků veřejný sektor Obce 

5 
Čtveráci, z.s Jiří Koubek soukromý sektor 

Nestátní neziskové 

organizace 

6 ZŠ Hálkova Mgr. Tomáš Jůzl veřejný sektor Veřejné organizace 

7 Sbor dobrovolných 

hasičů Píšť 
Petr Jelínek soukromý sektor 

Nestátní neziskové 

organizace 

Náhradníci 

 
Castrum o.p.s. Pavel Koubek soukromý sektor 

Nestátní neziskové 

organizace 

 
Obec Staré Bříště 

Ing. Mgr. Václav 

Honzl 
veřejný sektor Obce 

 Mgr. Irena 

Krčilová 

Mgr. Irena 

Krčilová 
soukromý sektor Fyzické osoby 

 Obec Kejžlice Václav Zástěra veřejný sektor Obce  

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 7/2019: 

Valná hromada zvolila výše uvedené členy Výběrové komise pro rok 2020. 
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9. Volba členů Kontrolního a monitorovacího výboru 

Navržené složení Výběrové komise: 

 Organizace Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina 

1 Agroklub s.r.o. Olga Dubová Soukromý sektor Podnikatelé 

2 MěKIS Marcela Kubíčková Veřejný sektor Veřejné organizace 

3 Obec Hojanovice Jaroslav Němeček Veřejný sektor Obce 

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 8/2019: 

Valná hromada schvaluje výše uvedené členy KMV. 

 

10. Představení rozpočtu MAS za rok 2019 a výhledu na rok 2020 

Rozpočet byl zaslán v podkladech pro jednání. Byl zaslán rozpočet MAS k listopadu 2019 a 

byl zaslán výhled rozpočtu na rok 2020. 

 

Usnesení č. 9/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí rozpočet k listopadu za rok 2019 a rozpočtový výhled na rok 

2020. 

 

11. Schválení členských příspěvků MAS 

MAS se spolufinancování dotace z MMR ve výši 5 % a neuznatelné náklady z dotací snaží 

financovat ze své vedlejší činnosti. Již nemáme dotaci z Kraje Vysočina. Z města Humpolec 

také nezískáváme dotaci, i když o ni žádáme. Z těchto důvodů navrhujeme členský příspěvek 

ve výši 500 Kč za rok 2019. Ještě v letošním roce vystavíme faktury na rok 2019 a na začátku 

roku vystavíme faktury na rok 2020. 

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 10/2019: 

Valná hromada schválila členské příspěvky MAS za rok 2019 a 2020 ve výši 500 Kč ročně. 

 

12. Informace o ukončeném projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP 

Humpolec 

Realizace projektu byla ukončena 31. 8. 2019, kdy dvouletý projekt skončil. Cílem projektu 

bylo vytvořit plán sociálních služeb na období 2019–2021. V rámci projektu byly zmapovány 

potřeby uživatelů sociálních služeb a byly shrnuty v připravovaném dokumentu Komunitní plán 

sociálních služeb v ORP Humpolec. V rámci projektu jsme měli vytvořené čtyři pracovní 

skupiny, jednu řídící skupinu a jednu koordinační skupinu, které se pravidelně setkávali. 
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V rámci projektu byla realizována tři školení pro členy pracovních skupin – poskytovatelé, 

zadavatelé a uživatelé sociálních služeb. Výstupem projektu je akční plán, střednědobý plán 

sociálních služeb a byl vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb na Humpolecku. 

Na konci tohoto projektu byl zorganizován Festival sociálních služeb FESST v Humpoleckém 

parku Stromovka, kde proběhla prezentace poskytovatelů sociálních služeb. 

Projekt je ukončen, již byla schválena závěrečná žádost o platbu (ZŽoP) a závěrečná zpráva o 

realizaci (ZZoR) projektu. 

 

Usnesení č. 11/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí informace o ukončeném projektu. Komunitní plán sociálních 

služeb v ORP Humpolec. 

 

13. Informace o probíhajícím projektu Místní akční plán vzdělávání II na 

Humpolecku 

Žádost o dotaci na projekt MAP II byla podána dne 31. 10. 2018. V rozpočtu tříletého projektu 

je plánováno cca 7,4 mil Kč. Z toho 60 % je na mzdové výdaje realizačního týmu a zbývajících 

40 % bude použito pro školy na akce a případný nákup pomůcek pro vzdělávání apod. Projekt 

MAP II bude navazovat na první projekt MAP, který realizovalo město Humpolec a bude 

implementovat opatření naplánovaná v projektu MAP I. Realizace začala 1. 4. 2019 a skončí 

31. 3. 2022. V rámci tohoto projektu byla přijata koordinátorka aktivit a hlavní manažerka MAP 

(0,5 úvazku), finanční manažerka na částečný úvazek a dále byli zaměstnáni pracovníci na DPP. 

V projektu byly vytvořeny 4 pracovní skupiny po 5 členech, dále se schází Řídící výbor MAP. 

Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro MŠ a ZŠ z ORP Humpolec. Je zapojeno 6 ZŠ, 9 

MŠ, SVČ Humpolec, ZUŠ G. Mahlera v Humpolci a Gymnázium dr. Aleše Hrdličky. 

Již byly realizovány např. tyto aktivity: otevřená škola (mezigenerační setkávání rodinných 

příslušníků) – „Noc vědců – Šetrně k planetě“; čtenářská gramotnost – „Znáš Humpolec a 

jeho okolí?“; bezpečnost na internetu - „Jak správně využívat IT a média?“; prevence 

závislosti – „Pohoda a klídek bez tabáčku“. 

 

Usnesení č. 12/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí informace o probíhajícím projektu Místní akční plán 

vzdělávání II. na Humpolecku. 

 

14. Zpráva o kontrole KMV 2019 – činnost v roce 2018 

Kontrolní a monitorovací výbor (KMV) zasedal dne 28. 11. 2019 a kontroloval činnost MAS 

za rok 2018. KMV se sešel v tomto složení: Olga Dubová (byla zvolena předsedkyní), Marcela 

Kubíčková, Jaroslav Němeček. Zápis z jednání je v příloze podkladů pro jednání VH. KMV se 

doposud nemusel scházet kvůli odvolání žadatelů proti rozhodnutí postupů MAS.  

 

Usnesení č. 13/2019: 

Valná hromada vzala na vědomí informaci o kontrole KMV za rok 2018. 
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15. Schválení Výroční zprávy MAS 2018, hospodářského výsledku za rok 2018 

Cílem tohoto bodu bylo schválit výroční zprávu, kterou musí schvalovat Valná hromada. 

Výroční zpráva MAS za rok 2018 byla v příloze podkladů pro jednání.  

MAS musí dělat výročí zprávy povinně. Výroční zprávy jsou na www.justice.cz a bude také 

zveřejněna na webu MAS. 

Dále byl schválen převod hospodářského výsledku z roku 2018 ve výši -66 467,50 Kč na účet 

932 Nerozdělený zisk. 

 

Hlasování: 

Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0 

 

Usnesení č. 14/2019: 

Valná hromada schválila Výroční zprávu MAS za rok 2018 a převod hospodářského výsledku 

ve výši -66 467,50 Kč na účet 932 Nerozdělený zisk. 

 

16. Různé 

Členové byli pozváni na prezentaci o činnosti MAS za jejích 15 let existence, která proběhla 

od 17:00 hodin. 

 

17. Závěr 

Předseda MAS Václav Duben a Pavel Hrala poděkovali za účast na jednání. Jednání Valné 

hromady skončilo v 16:00 hod. 

 

 

 

 

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

 V Humpolci, dne 16. 12. 2019 

 

 

 

 

 

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

 V Humpolci, dne 16. 12. 2019 

 

Přílohy: 

- rozpočet MAS k listopadu 2019, výhled rozpočtu 2020 

- zápis z kontroly KMV 

- výroční zpráva MAS 2018 

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

