
Místní akční skupina  Třešťsko, o.p.s. 

Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

1 
 

Zápis  

ze zasedání Správní rady Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

konané dne 21. února 2019 od 16:00 hodin na MěÚ Třešť 

 

Program jednání: 

1. Uvítání a schválení programu jednání 

2. Schválení Grantu MAS pro rok 2019 

3. Diskuse, ostatní 

4. Závěr 

 

ad 1) Uvítání 

Předseda Správní rady (dále jen SR) Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. Ing. Vladislav Hynk 

přivítal přítomné členy SR (viz Prezenční listina – Příloha č. 1) na jejím jednání. Zároveň 

omluvil ředitele společnosti Josefa Křepelu, kterého na základě pověření (viz Příloha č. 2) 

zastupuje Ing. Lucie Koumarová. 

 

Členové SR byli seznámení s programem jednání. Ze strany členů SR k programu jednání 

nebylo doplnění ani připomínek. Předseda SR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

konstatoval, že SR je usnášeníschopná na základě prezenční listiny, a dal hlasovat o přijetí 

programu jednání.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

ad 2) Schválení Grantu MAS pro rok 2019 

Členům SR byly předloženy Pravidla Grantu MAS pro rok 2019 (viz. Příloha č. 3). Finanční 

prostředky jsou určené na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí a na podporu 

udržování tradic. Alokace pro rok 2019 činí 21.000 Kč s tím, že pokud by byl o grant velký 

zájem, je snaha uvolnit Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s. dalších 9.000 Kč. Příjemce může 

získat dotaci v maximální výši 3.000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 3. 2019 

do 31. 8. 2019 nebo do vyčerpání alokace.  
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Usnesení 19-2-21/SR/1 

Správní rada Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

schvaluje 

Grant MAS pro rok 2019 včetně Pravidel Grantu 

dle Přílohy č. 3 

   

ad 3) Diskuse, ostatní 

Ing. Koumarová vznesla požadavek na rekonstrukci provozních prostor, které náleží ke 

kanceláři MAS. Tyto prostory pochází cca z 60. let minulého století a neodpovídají běžným 

standardům dnešní doby.  

Ing. Koumarová přítomným připomněla, že od 1. 3. 2019 dochází ke změně ředitele společnosti 

tak, jak bylo schváleno na jednání Správní rady dne 11. 12. 2018. Zároveň Správní rada 

stanovila odměnu Ing. Koumarové za pozici ředitele společnosti ve výši 1000 Kč/měsíc 

s výplatou jednou za ¼ roku. 

Předseda SR vznesl dotaz na fungování MAS po roce 2021. Ing. Koumarová sdělila, že v rámci 

MAS by měly být alokovány peníze do více operačních programů. Bude podporován chytrý 

venkov, ale s vyšší spoluúčastí žadatelů, než bylo doteď. Nyní je v jednání z čeho a v jaké výši 

bude MAS hrazena.  

 

ad 4) Závěr 

Předseda SR Ing. Hynk poděkoval přítomným za účast na zasedání SR a jednání ukončil.  

 

V Třešti dne 21. 2. 2019 

 

                                                          Ing. Vladislav Hynk 

                                                            Předseda SR Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 

 

Zapsala: Bc. Renáta Kadlecová 


