
 
 

 
 

Zápis 1/2022  
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 

 
Datum konání:     1. 2. 2022 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen:  
Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Jan Moravec – SDH Krucemburk, Pavel Ronovský – 
Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, František Mládek – Město Svratka, Jiří Kunc - Jiří Kunc, Sklené 
(OSVČ), Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s., Dagmar Pálková - 
Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou 
 
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
 
Omluven:  
Ing. Milan Klement – Obec Pohled, Ing. Martin Mrkos ACCA – Město Žďár nad Sázavou  
 
Přítomní za MAS:  
Jaroslava Hájková, Bc. Kateřina Niklfeldová 
 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
Jednání PV bylo zahájeno v 14:00 hodin. 
 
Program:  
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  
2. Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů  
    MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. z Programu rozvoje venkova 
3. Vyhlášení Výzvy č. 9 z Programu rozvoje venkova 
4. Různé     

5. Závěr 
 
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková. 
Pan Marek konstatoval, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 7 členů, přičemž 
veřejný sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 50 % hlasovacích práv. 
Pan Marek podal návrh na ověřovatele zápisu: Jiří Kunc, Jan Moravec 
 
Usnesení 1/1/2022:  
PV schvaluje pana Jiřího Kunce a pana Jana Moravce ověřovateli zápisu. 
Hlasováno: 7 – 0 – 0 
 
 



 
 

 
 

ad 2) Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. z PRV 
Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:  
Pokud u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku ze 
všech takovýchto Fichí sloučit do jedné částky a použít ji na podporu projektů ve Fichích, kde byla 
alokace stanovená ve výzvě naopak nedostačující. V případě, že ve výzvě bude pouze jedna Fiche                 
s nedostačující alokací, bude celá zbytková částka přesunuta na podporu projektů v této Fichi. 
Bude-li Fichí s nedostačující alokací více, bude se o podpoře projektů rozhodovat dle níže 
uvedených podmínek vždy mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche, dokud nebudou 
podpořeny všechny projekty, které lze z alokace stanovené ve výzvě podpořit v plné výši. Podpořit 
lze pouze projekty, které splňují minimální stanovenou výši bodů. Při přesunech alokace popsaných 
v tomto bodě nesmí dojít k překročení alokace stanovené ve výzvě. 
V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty, bude MAS postupovat dle následujících 
podmínek: 

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude 
ještě zbývat alokace, pak 

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne nebo 
bude ještě zbývat alokace, pak 

c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu. 
 
Alokace na Výzvu nebude z důvodu podpory hraničního projektu Fiche (tedy projektu, který je 
prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) 
navyšována. 
Aktualizace Fiche 15 Živá obec – úprava bodového hodnocení za preferenční kritéria MAS. 
 
Usnesení 2/1/2022:  
PV schvaluje aktualizaci interních postupů a aktualizaci Fiche 15 – Živá obec.   
Hlasováno: 7 – 0 – 0 
 
ad 3) Vyhlášení Výzvy č. 9 z Programu rozvoje venkova 
Vyhlášení výzvy 24. 2. 2022. Termín příjmu žádostí: od 24. 2. 2022 do 24. 3. 2022. Celková výše 
alokace pro 9. výzvu je 13 312 849,- Kč. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci 
Fichí 2 - Investice do zemědělských podniků, 4 - Lesnická infrastruktura, 11 - Investice do lesnických 
technologií a techniky a 15 - Živá obec. 
 
Usnesení 3/1/2022 
PV schvaluje vyhlášení Výzvy č. 9 z Programu rozvoje venkova v rámci Fichí 2, 4, 11 a 15. 
Hlasováno: 7- 0- 0 
 
ad 4) Různé 
Paní Hájková seznámila členy PV se schválením Zprávy o plnění ISg a o schválení Žádosti o změnu  - 
provozní a animační výdaje. Byla podána závěrečná Žádost o platbu na provozní a animační výdaje. 



 
 

 
 

Výsledky vánoční soutěže o nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje – informace jsou zveřejněny na 
www.havlickuvkraj.cz 
Usnesení 4/1/2022 
PV bere na vědomí informace týkající se provozních a animačních výdajů MAS Havlíčkův kraj.   
 
ad 5) Závěr 

Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání 
Programového výboru bylo ukončeno v 15 hodin.   
 
 
Zápis zhotoven 1. 2. 2022 
Zapsala: Jaroslava Hájková 
 
 
Ověřil: 
Mgr. Jan Marek v. r. 
předseda Programového výboru 
 
 
 
 

Jiří Kunc v.r.                   Jan Moravec v.r. 
člen PV           člen PV 

 
 

 

Členové PV souhlasí se zněním zápisu a vzdávají se práva na jeho doplnění. 

http://www.havlickuvkraj.cz/


 
 
 

 

Prezenční listina 
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj ze dne 1. 2. 2022 

 

Jméno a příjmení Zastupuje Sektor Zájmová skupina Kontakt Podpis 
Ing. Milan Klement 
 

Obec Pohled Veřejný Veřejná správa obec.pohled@iol.cz 
 

 

František Mládek Město Svratka Veřejný Veřejná správa starosta@svratka.cz 
 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA Město Žďár nad Sázavou Veřejný Veřejná správa starosta@zdarns.cz 
 

 

Ing. Jiří Uchytil Zemědělská akciová 
společnost Krucemburk,a.s. 

PO Zemědělství, lesnictví 
a životní prostředí 

uchytil@zemas.cz 
 

 

Jiří Kunc Jiří Kunc, Sklené PO Zemědělství, lesnictví 
a životní prostředí 

kunc.jiri@seznam.cz 
 

 

Pavel Ronovský 
 

Zemědělské družstvo 
Žižkovo Pole  

PO Zemědělství, lesnictví 
a životní prostředí 

zpole.zd@tiscali.cz 
 

 

Jan Moravec 
 

SDH Krucemburk NNO Vzdělávání a volný čas                   moravecj@tiscali.cz 
 

 

Mgr. Jan Marek  
předseda PV 

TATRAN Ždírec nad 
Doubravou 

NNO Vzdělávání a volný čas                   janmarekx@seznam.cz 
 

 

Dagmar Pálková Tělocvičná jednota Sokol 
Ostrov nad Oslavou 

NNO Vzdělávání a volný čas                   Palkova.bib@seznam.cz 
 

 

Svým podpisem uděluji MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro interní potřebu MAS Havlíčkův 

kraj, o.p.s. a souhlas se zachycením podoby mé osoby pořízením podobizny, obrazového nebo zvukově-obrazového záznamu v průběhu akce a s následným bezplatným                         

a časově i územně neomezeným použitím takové podobizny či záznamu. MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené podobizny                       

a záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své činnosti a pro své propagační účely (video, internetové stránky, sociální sítě a podobně).  
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