Zápis č. 1/2020
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj
Datum konání:
Místo konání:

19. 2. 2020
kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Přítomen:
Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Jiří Kunc - Jiří Kunc, Sklené (OSVČ), Ing.
Milan Klement – Obec Pohled, Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk,
a.s., Jan Moravec – SDH Krucemburk, Dagmar Pálková - Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad
Oslavou
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Omluven:
Jiří Tlustoš - AGROSKAL s.r.o. Křižánky, Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou,
František Mládek – Město Svratka
Přítomní za MAS:
Jaroslava Hájková, Ing. Yvona Jandová
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE
Jednání PV bylo zahájeno v 13:00 hodin.
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 9 z OPZ (Etický kodex, jednací řád, pravomoci,
odpovědnost)
3. Schválení projektu z Výzvy č. 9 z OP Zaměstnanost k financování
4. Příprava Valné hromady MAS (návrhy kandidátů do orgánů MAS)
5. Schválení vyhlášení 6. výzvy IROP
6. Různé
7. Závěr
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková.
Pan Marek konstatoval, že zasedání PV bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 6 členů,
přičemž veřejný sektor, ani žádná jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 50 %
hlasovacích práv. Pan Marek podal návrh na ověřovatele zápisu: paní Dagmar Pálková a pan
Jiří Kunc.
Usnesení 1/1/2020:
PV schvaluje paní Dagmar Pálkovou a pana Jiřího Kunce ověřovateli zápisu.
Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 2) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 9 z OPZ (Etický kodex, jednací řád, pravomoci,
odpovědnost)
Předseda PV Jan Marek vyzval přítomné k podpisu „Etického kodexu osoby podílející se na
hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS Havlíčkův
kraj, výzva č. 9“. Paní Yvona Jandová seznámila přítomné se zápisem z hodnocení projektů
Výběrovou komisí a se všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením: jednací řád
Programového výboru, postupy hodnocení a výběr projektů.
ad 3) Schválení projektu z Výzvy č. 9 z OP Zaměstnanost k financování
Do výzvy č. 9 byly podány dvě žádosti o podporu:
- Podpora
zaměstnanosti
na
území
MAS
Havlíčkův
kraj,
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097, žadatel ŠEDOVÁ clean service - Humpolecko,
z.ú., CZV 4 182 522,50 Kč – projekt splnil kontrolu formálních náležitostí
a přijatelnosti i podmínky věcného hodnocení
- Živá stodola, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016110, žadatel Obec Křižánky, CZV
5 226 875 Kč, projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení
Číslo projektu

Název projektu

Žadatel

Počet dosažených
bodů

Věcné hodnocení

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097

Podpora zaměstnanosti na
území MAS Havlíčkův kraj

ŠEDOVÁ clean service
- Humpolecko, z.ú.

91,25

Splnil podmínky

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016110

Živá stodola

Obec Křižánky

28,75

Nesplnil podmínky

Programový výbor souhlasí s výší přidělených bodů a schvaluje projekt Podpora
zaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097
k financování.
Usnesení 2/1/2020:
PV schvaluje k financování projekt Podpora zaměstnanosti na území MAS Havlíčkův kraj,
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016097 – žadatel Šedová clean servis – Humpolecko, z. ú.
Hlasováno:
6–0-0
ad 4) Příprava Valné hromady MAS (návrhy kandidátů do orgánů MAS)
Termín valné hromady byl stanoven na 17. března 2020, od 16 hodin v Malé Losenici.
Návrh na složení Výběrové komise – na Valné hromadě budou voleni noví členové Výběrové
komise na období jednoho roku. PV se shodl, že na Valné hromadě podá návrh na dva nové
členy VK – pana Miloslava Černého z Velké Losenice (fyzická osoba, která na území MAS
prokazatelně žije a působí, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví a životní prostředí) a paní
Mgr. Martinu Schutovou za partnera Kinský s.r.o. (zájmová skupina Podnikání a cestovní
ruch).

Návrh na složení Programového výboru – stávající členové PV mají zájem pokračovat v další
práci pro MAS. PV pověřuje paní Hájkovou, aby oslovila v území partnery ze zájmové skupiny
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí, zda nechtějí na VH navrhnout svého zástupce, který
by nahradil pana Jiřího Tlustoše.
Návrh na složení Kontrolního a monitorovacího výboru – stávající členové KMV mají zájem na
další práci pro MAS.
Usnesení 3/1/2020:
PV ukládá paní Jaroslavě Hájkové, aby před konáním Valné hromady oslovila partnery, že
mohou před jednáním VH podávat své návrhy na doplnění členů povinných orgánů MAS.
Hlasováno:
6–0–0
ad 5) Schválení vyhlášení 6. výzvy IROP
Výzva č. 6 „MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Podpora sociálních služeb II“. Podporované aktivity
jsou Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center. Předběžný termín vyhlášení výzvy
a zahájení příjmu žádostí je 20. 2. 2020, ukončení příjmu žádostí 16. 4. 2020. V současné
době je text výzvy předložen ke schválení na řídícím orgánu, je pravděpodobné, že termín
vyhlášení výzvy bude posunut. Alokace na výzvu je 7 303 236,88 Kč, minimální výše
celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt je 400 000 Kč, maximální výše na projekt je
7 303 236,88 Kč.
Usnesení 4/1/2020:
PV schvaluje vyhlášení 6. výzvy MAS Havlíčkův kraj – IROP – "Podpora sociálních služeb II“
dle pokynů ŘO.
Hlasováno:
6–0-0
ad 7) Různé
Paní Hájková podrobněji informovala členy PV o situaci v čerpání financí v jednotlivých
operačních programech, které MAS administruje.
Konference Venkov 2020 – v letošním roce bude Spolek pro obnovu venkova a jeho partneři
pořádat celostátní konferenci Venkov 2020 ve Žďáru nad Sázavou. MAS podala návrh na
exkurze v našem území.
Cisterciácká klášterní krajina – mezinárodní část projektu spolupráce se již realizuje. Prozatím
je stále ve fázi příprav podání Žádosti na SZIF za navazující českou část projektu. Na 6. a 7.
května 2020 je naplánováno pracovní setkání v Českých Budějovicích.

ad 8) Závěr
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání
Programového výboru bylo ukončeno v 16 hodin.

Zapsala: Jaroslava Hájková

Ověřil:
Mgr. Jan Marek v. r.
předseda Programového výboru

Dagmar Pálková v. r.
člen PV

Příloha:
Prezenční listina Programového výboru

Jiří Kunc v. r.
člen PV

