Zápis
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj
Schválení výběru projektů z výzev OPZ:
Výzvy č. 5 MAS Havlíčkův kraj – Propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3
Výzvy č. 6 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny obyvatel, opatření 2
Výzvy č. 7 MAS Havlíčkův kraj – Podpora sociální integrace včetně vzdělávání
sociálních pracovníků - opatření 4
Výzvy č. 8 MAS Havlíčkův kraj – Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - opatření 1

Datum konání:
Místo konání:

5. 3. 2019
kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Přítomen: Mgr. Jan Marek - TATRAN Ždírec nad Doubravou, Dagmar Pálková - Tělocvičná
jednota Sokol Ostrov nad Oslavou, Jiří Kunc - Jiří Kunc, Sklené (OSVČ), Ing. Milan Klement –
Obec Pohled, Mgr. Zdeněk Navrátil – Město Žďár nad Sázavou, Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská
akciová společnost Krucemburk, a.s.
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina.
Omluven: František Mládek - Město Svratka, Jiří Tlustoš - AGROSKAL s.r.o. Křižánky, Jan
Moravec – SDH Krucemburk
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Ing. Hana Chlubnová
Jednání PV bylo zahájeno v 14:00 hodin.
Program:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 5, 6, 7 a 8 z OPZ (Etický kodex, jednací
řád, pravomoci, odpovědnost)
3. Schválení projektů z Výzev č. 5, 6, 7 a 8 z OPZ k financování
4. Program rozvoje venkova – nová Pravidla – článek 20
5. Příprava Valné hromady – složení orgánů
6. Zpráva auditora za rok 2018
7. Výroční zpráva
8. Projekt spolupráce – Cisterciácká kulturní krajina
9. Různé – Konference venkov 2020
10. Závěr

Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Jaroslava Hájková.
Bylo konstatováno, 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.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Marek a Dagmar Pálková
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE
ad 2) Proškolení členů PV k Výzvě č. 5, 6, 7 a 8 z OPZ (Etický kodex, jednací řád, pravomoci,
odpovědnost)
Předseda PV pan Mgr. Jan Marek přivítal přítomné a vyzval je k podpisu „Etického kodexu
osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ z výzvy č. 5, č. 6, č. 7 a č.
8 MAS Havlíčkův kraj“. Paní Chlubnová 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, hodnotící kritéria
u hodnocených výzev atp.
ad 3) Schválení projektů z Výzev č. 5, 6, 7 a 8 OPZ (OP Zaměstnanost) k financování
Výzva č. 5 MAS Havlíčkův kraj – propojení profesních a rodinných potřeb, opatření 3 –
do výzvy byla podána jedna Žádost o dotaci: registrační číslo projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011114 - „Prázdniny ve Sněžném – letní tábory“, žadatel
Městys Sněžné, která splnila kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i věcné hodnocení
s výhradou.
Usnesení: PV schvaluje projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011114 k financování.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
Příloha: Zápis z jednání Programového výboru k samotné výzvě.
Výzva č. 6 MAS Havlíčkův kraj - Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny
obyvatel, opatření 2 – do výzvy byly podány 2 projekty:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010609 – „Vytváření pracovních příležitostí – MAS Havlíčkův
kraj“, žadatel ŠEDOVÁ clean service – Humpolecko, z.ú – projekt splnil kontrolu formálních
náležitostí a přijatelnosti i podmínky věcného hodnocení.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010613 – „Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny obyvatel v obci Křižánky“, žadatel Obec Křižánky – projekt nesplnil podmínky
věcného hodnocení.
Usnesení: PV schvaluje projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010609 k financování.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
Příloha: Zápis z jednání Programového výboru k samotné výzvě.
Výzva č. 7 MAS Havlíčkův kraj – Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních
pracovníků - opatření 4 - do výzvy byly podány 2 projekty:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010591 – „MOZAIKA 2.0: Žďár nad Sázavou“, žadatel
Kolpingovo dílo České republiky z. s.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010608 – „Sociální integrace – MAS Havlíčkův kraj“, žadatel
ŠEDOVÁ clean service – Humpolecko, z. ú.

Projekty splnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i podmínky věcného
hodnocení.
Usnesení: PV schvaluje projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010591 k financování. PV
nedoporučuje projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010608 k financování z důvodu
nedostatečné výše alokace ve výzvě.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
Příloha: Zápis z jednání Programového výboru k samotné výzvě.
Výzva č. 8 MAS Havlíčkův kraj – Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - opatření 1 - do výzvy byly podány 2 projekty:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010606 – „Nový sociální podnik ve Žďáře nad Sázavou 2“,
žadatel MHM START s.r.o.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010534 - „Založení nové provozovny na území MAS Havlíčkův
kraj“, žadatel PERFECT pure service, o.p.s.
Projekty splnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti i podmínky věcného
hodnocení.
Usnesení: PV schvaluje projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010606 k financování.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
Příloha: Zápis z jednání Programového výboru k samotné výzvě.
ad 4) Program rozvoje venkova (PRV)
Dne 12. března bylo 13 žádostí z 3. Výzvy MAS, v současné době probíhá administrace na RO
SZIF Brno. Vzhledem k tomu, že 25 žádostí z této výzvy nebylo možné podpořit, PV schvaluje
připravit do konce května 2019 vyhlášení 4. Výzvy MAS z PRV. Vyhlášení čtvrté výzvy je
naplánováno pro projekty do tří Fichí, ve kterých byl, ve výzvě č. 3, nejvyšší převis projektů
a zároveň, kde je ještě nevyčerpaná alokace plánovaná na celé období. Bude se jednat
o Fiche č. 2 – Podpora rozvoje zemědělských podniků, Fiche č. 7 – Rozvoj nezemědělské
činnosti a agroturistiky a Fiche č. 10 Podpora společenských funkcí lesa.
Usnesení: PV schvaluje přípravu 4. výzvy k předkládání projektů z PRV.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
Od 6. 3. vstoupila v platnost nová Pravidla 19. 2.1 – přidaný článek 20 Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Fiche do programového rámce PRV bude možné
do strategie přidat až po evaluaci. PV ukládá vedoucímu manažerovi MAS, aby zjistil zájem
v území o přidání opatření a) Veřejná prostranství v obcích. Tento bod bude diskutován
na Valné hromadě MAS.
Usnesení: PV ukládá vedoucímu manažerovi MAS, aby zjistil zájem v území o přidání
opatření a) Veřejná prostranství v obcích.
Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 5) Příprava Valné hromady – složení orgánů MAS
Složení Výběrové komise – oslovit partnery z území, zda mají zájem mít svého zástupce ve
výběrovém orgánu MAS na další období jednoho roku – za veřejný sektor projevila zájem
Obec Svratouch – zájmová skupina Veřejná správa – navrhují pana Jiřího Sochu.
Složení Programového výboru – partner Město Žďár nad Sázavou, veřejný sektor, zájmová
skupina Veřejná správa - navrhuje do PV starostu města pana Ing. Martina Mrkose ACCA.
Ostatní stávající členové PV projevili zájem pracovat pro MAS i nadále.
Složení Kontrolního a monitorovacího výboru – partner Tělocvičná jednota Sokol
Krucemburk, zájmová skupina Vzdělávání a volný čas, navrhuje pana Tomáše Trávníčka jako
člena KMV.
PV bere návrhy na vědomí.
ad 6) Zpráva auditora za rok 2018
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence
a využití poskytnutých finančních prostředků, o ověření ostatních informací (tj. ověření
výroční zprávy) společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. – Výrok auditora: Podle našeho názoru byly
podmínky vedení oddělené účetní evidence a nevyužití finančních prostředků na ostatní
činnosti a projekty MAS příjemce dotace Havlíčkův kraj, o.p.s., IČ 27493245, se sídlem Školní
500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, splněny. Tento výrok auditora se vztahuje k realizaci
projektu: Provozní a animační výdaje MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0./15_003/0001608.
PV bere na vědomí výrok auditora.
ad 7) Výroční zpráva
Výroční zprávu každý člen obdržel elektronickou poštou 14 dní před konáním dnešního
jednání. Nikdo ze členů neměl ke zprávě dotazy a ani připomínky.
Usnesení: Členové PV schvalují Výroční zprávu 2018 MAS Havlíčkův kraj.
Hlasováno: 6 – 0 - 0
ad 8) Projekt spolupráce – Cisterciácká kulturní krajina
Dne 25. 2. 2019 se konalo na Kraji Vysočina jednání ohledně přípravy projektu Cisterciácká
kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/European
Heritage Label. Záměrem Regionu Bamberk je vytvořit a podat 2 projektové žádosti v rámci
programu Leader (mezinárodní spolupráce TNC I a II), které by vedly k přípravě žádosti
pro získání označení EHL v roce 2021. Jako doplňující projekt by mohl být podán projekt
národní spolupráce MAS z České republiky. Pokud bude žádost připravována, PV pověřuje
paní Hájkovou jednáním a podpisem Dohody o partnerství. Náklady na projekt spolupráce by
se měly pohybovat do cca 500.000,- Kč.
Usnesení: PV pověřuje jednáním paní Hájkovou.
Hlasováno: 6 – 0 - 0

ad 9) Různé – Konference venkov 2020
Spolek pro obnovu venkova vyhlásil výběrové řízení na místo pořádání národní Konference
venkov 2020. Krajské sdružení SPOV pro Kraj Vysočina se do tohoto VŘ přihlásil. Pokud bude
náš Kraj vybrán, bude se konference konat ve Žďáře nad Sázavou.
PV bere na vědomí.
ad 10) Závěr
Předseda PV pan Mgr. Marek poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Jednání
Programového výboru bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Zapsal: Jaroslava Hájková

Ověřil:

Mgr. Jan Marek v.r.
Předseda PV

Dagmar Pálková v.r.
Člen PV

Příloha:
Zápisy z Programového výboru MAS k jednotlivým výzvám (vzorové dokumenty k výzvám
OPZ).

