HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.
se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

ZÁPIS
z jednání 23. Valné hromady místního partnerství MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.
konané dne 14. června 2022 v Malé Losenici

Jednání zahájeno v 15:00 hodin.
1. Zahájení Valné hromady – schválení programu Valné hromady
Pan Ing. Bohumír Nikl představil program jednání 23. Valné hromady, který je přílohou č. 1 k tomuto
zápisu.
Usnesení Valné hromady č. 1/23/2022
Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové a mandátové komise
Předsedající jednání, pan Ing. Bohumír Nikl, přivítal přítomné a zahájil jednání. Jako první bod jednání
proběhlo jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise.
Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu:
Jitku Škaredovou
Valná hromada volí:
Ověřovatelé zápisu: Michael Omes, Přemysl Tonar
Návrhovou komisi: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Otto Kohout, Zdeněk Zvolánek
Mandátovou komisi: Zdeňka Valnerová, František Mládek, Jaromír Jonák
Usnesení Valné hromady č. 2/23/2022
Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu z Valné hromady paní Jitku Škaredovou.
Valná hromada volí za ověřovatele zápisu pana Michaela Omese a pana Přemysla Tonara.
Valná hromada volí za návrhovou komisi pana MVDr. Zdeňka Křivánka, pana Mgr. Otto Kohouta a
pana Zdeňka Zvolánka.

Valná hromada volí za mandátovou komisi paní Zdeňku Valnerovou, pana Františka Mládka a pana
Jaromíra Jonáka.
Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0
Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může
právoplatně účastnit 56 partnerů. Veřejný sektor představuje 39,06 % hlasovacích práv a zájmová
skupina veřejná správa 31,21 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.
Zájmová skupina veřejná správa: 27 přítomných partnerů
Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 8 přítomných
Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných
Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 15 přítomných

Při vyváženém poměru hlasovacích práv, tj. každá zájmová skupina má 25 % hlasů, má:
-

každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasu,

-

každý zástupce ze zájmové skupiny zemědělství, lesnictví a životní prostředí má 1,77 hlasu,

-

každý zástupce ze zájmové skupiny podnikání a cestovní ruch má 2,04 hlasu,

-

každý zástupce ze zájmové skupiny vzdělávání a volný čas má 0,74 hlasu.

K přepočtu hlasů byla použita tabulka „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským
intervenčním fondem. Tabulka je ke stažení na www.szif.cz. (Tabulka s přepočty hlasů je založena
společně s prezenční listinou v kanceláři MAS a zápisem z VH).
3. Aktuální informace v IROP (Integrovaný regionální operační program) 2021 - 2027: Evropská
komise ještě neschválila program IROP, teprve pak bude řešena alokace (rozdělení mezi MAS je
v kompetenci NS MAS) a proběhne schválení kritérií. Ta jsou v současné době u některých opatření pro
menší obce v MAS nevýhodná, Národní síť Místních akčních skupin chce znovu projednat jejich úpravu.
Po těchto krocích musí MAS zpracovat Programové rámce pro opatření, která bude realizovat a zaslat
je ke schválení řídícímu orgánu. Prezentace zobrazuje aktuální stav IROP, který se ještě může měnit.
Pro období 2021 – 2027 je připraven nový monitorovací systém MS2021+. Podávání žádostí o dotaci
bude jiné, u MAS bude zdůrazněna monitorovací činnost v terénu a pomoc žadateli, hodnocení projektů
přebírá Centrum pro regionální rozvoj.
Usnesení Valné hromady č. 3/23/2022
Valná hromada bere na vědomí aktuální informace v IROP (Integrovaný regionální operační program).
Pro 56 – proti 0 – zdržel se 0

Na jednání v 15:40 dorazil pan Nejedlý (Obec Vepřová) a v 15:41 pan Bc. Zvolánek (Obec Oudoleň).
Hlasování se může právoplatně účastnit celkem 58 partnerů. Veřejný sektor představuje 40,43 %
hlasovacích práv a zájmová skupina veřejná správa 32,76 % hlasovacích práv z přítomných partnerů.
Zájmová skupina veřejná správa: 29 přítomných partnerů
Zájmová skupina zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 8 přítomných
Zájmová skupina podnikání a cestovní ruch: 6 přítomných
Zájmová skupina vzdělávání a volný čas: 15 přítomných
4. Aktuální informace v PRV (Program rozvoje venkova) 2021 – 2027: V současné době čerpají
žadatelé prostřednictvím MAS finance z tzv. přechodného období Programu rozvoje venkova.
Strategický plán SZP (Společné zemědělské politiky) na období 2023 – 2027
Legislativní návrhy ke strategickému plánu SZP jsou projednávány, připravuje se návrh SZP a Dohoda
s EU, probíhá finalizace prioritních cílů, aktualizují se dokumenty na základě připomínek evropské
komise a dotčených orgánů. Je dokončena SEA + hodnocení ex-ante – prosinec 2021. Pro LEADER je
povinnost uvolnit minimálně 5 % financí z evropských dotací. V budoucím období budou podporovány
aktivity navazující na aktivity, které byly podporované a využívané ve stávajícím období. Některé
projekty půjdou podpořit pouze přes MAS, např. občanská vybavenost. V současné době jednají
jednotlivé řídící orgány mezi sebou ohledně nastavení rozhraní jednotlivých podpor v ostatních
operačních programech. Pro Leader na nové období přes 200 mil. EUR = 5 miliard Kč (průměrně 28
milionů Kč na MAS).
Usnesení Valné hromady č. 4/23/2022
Valná hromada bere na vědomí aktuální informace v SZP (Společná zemědělská politika, dříve PRV).
Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0
5. Aktuální informace v OPZ+ (Operační program zaměstnanost): „Deštníkový“ systém projektů
z území shromážděných pod MAS, která je zpracuje do Akčního plánu, ten schvaluje řídící orgán.
Sociální služby v OPZ+ nesmí být poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách. Žadatelem
do výzvy vyhlášené řídícím orgánem bude MAS. Ani v OPZ+ ještě nejsou schváleny všechny
dokumenty, proto nemáme podrobnější informace.
Usnesení Valné hromady č. 5/23/2022
Valná hromada bere na vědomí aktuální informace v OPZ+ (Operační program zaměstnanost).
Pro 58 – proti 0 – zdržel se 0

6. Příspěvek na činnost na rok 2022
Příspěvek na činnost ve výši 10,- Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2022).
Usnesení Valné hromady č. 6/23/2022
Valná hromada schvaluje příspěvek na činnost za obyvatele ve výši 10,- Kč/1 obyvatele (stav k 1. 1.
2022), příspěvek splatný do 30. 6. 2022.
Pro 58 – proti 0 – zdržel se – 0
7. Různé
Cisterciácké klášterní krajiny – podaný projekt reg. č. 22/000/1931b/231/000001
Spolupracující Místní akční skupiny: MAS Rozkvět, z.s. - koordinační MAS (klášter Vyšší Brod),
Havlíčkův kraj, o.p.s. (klášter Žďár nad Sázavou), MAS Buchlov, z.s. (klášter Velehrad), MAS
Světovina, o.p.s. (klášter Plasy). Projekt bude zakončen v listopadu letošního roku. Naše MAS pořádá
ve spolupráci se žďárským Zámkem celkem 9 akcí. Konference bude 23. a 24. 9., projekt vyvrcholí
závěrečným koncertem na Zámku 8. 11. 2022.
Naše místní akční skupina obdržela od Kraje Vysočina dar ve výši 73.000,- Kč na provozní výdaje,
které nejsou způsobilé vůči opatření 4.2 (provozní náklady Místní akční skupiny).
Animace škol
V rámci animace na území MAS nyní projektová manažerka pomáhá školám a školkám a dalším
vzdělávacím organizacím s průběžnými zprávami o realizaci, žádostmi o změny (šablony III)
a závěrečnými zprávami o realizaci z šablon II. Projektová manažerka/animátorka dále informovala
přítomné o vyhlášení nové výzvy Šablony I z OP JAK a o aktuálních informacích ohledně projektů
MAP III, které se na území realizují.
Usnesení Valné hromady č. 7/23/2022
Valná hromada bere na vědomí informace o podaném projektu, daru od Kraje Vysočina a informace o
animaci škol.
Pro 58 – proti 0 – zdržel se – 0

8. Usnesení
Pan Ing. Nikl přednesl znění všech usnesení, která na svém 21. zasedání učinila Valná hromada. Proti
znění nebyly vzneseny žádné připomínky.
9. Závěr
Pan Ing. Nikl poděkoval zaměstnancům kanceláře za práci pro Havlíčkův kraj, o.p.s. a všem za účast
na jednání.

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

V Malé Losenici dne 14. 6. 2022

Předsedající Valné hromady:

………………………………………
Ing. Bohumír Nikl, v.r.

Předseda programového výboru MAS:

………………………………..
Mgr. Jan Marek, v.r.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………
Michael Omes, v.r.

Zapsala: Jitka Škaredová

…………………………………
Přemysl Tonar, v.r.

Příloha č. 1

POZVÁNKA
na
VALNOU HROMADU místního partnerství MAS HAVLÍČKŮV KRAJ,
která se uskuteční v úterý 14. 6. 2022 od 15 hodin
v bývalé škole v Malé Losenici, čp. 54, okres Žďár nad Sázavou
Program:
14:30 – 15:00 prezence delegátů
Od 15:00 hodin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení jednání a schválení programu
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
Aktuální informace v IROP 2021 - 2027
Aktuální informace v SZP (Společná zemědělská politika, dříve PRV) 2021-2027
Aktuální informace v OPZ+ 2021 - 2027
Příspěvek na činnost MAS na rok 2022
Různé
Diskuze
Usnesení
Závěr

Partnera - právnickou osobu - zastupuje na valné hromadě místního partnerství vždy jeden
statutární zástupce, nebo jedna osoba delegovaná na valnou hromadu touto právnickou
osobou. Každý partner může udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě jiné osobě,
která však musí být ze stejné zájmové skupiny jako delegující.
Případné návrhy k doplnění programu valné hromady doručte na adresu:
hajkova@havlickuvkraj.cz nebo na skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

S pozdravem
Ing. Bohumír Nikl, předseda SR, v.r.

Svoji účast potvrďte na e-mail: skaredova@havlickuvkraj.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

