Zápis ze zasedání Fóra Strategického plánu LEADER
konaného dne 28. 11. 2019 v Kulturním domě ve Stonařově od 18:00

Program jednání:
17:30 – 18:00 Prezence
1. Uvítání
2. Schválení programu jednání Fóra
3. Schválení volebního řádu
4. Jmenování povinného orgánu – Výběrová komise
5. Schválení partnerských příspěvků na rok 2020
6. Představení činností za rok 2019
7. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Kontrolním a monitorovacím výborem
8. Změna SCLLD MAS Třešťsko – 5. výzva PRV včetně čl. 20 pro obce
9. Informace o novém programovém období 2021 – 2027
10.Zdeněk Dvořák – aktuální situace ohledně výběru lokalit pro úložiště jaderného odpadu
11. Diskuze, ostatní
12. Závěr

ad 1) Uvítání
Ing. Hynk přivítal z pozice stávajícího předsedy Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko přítomné partnery MAS
Třešťsko na jednání Fóra Strategického plánu LEADER v Třešti (dále jen „FSPL“) a předal slovo ředitelce Místní
akční skupiny Ing. Koumarové.
Ing. Koumarová pozdravila přítomné partnery MAS Třešťsko a objasnila důležitost jednání FSPL, jenž je
nejvyšším orgánem, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 %
hlasovacích práv. Ing. Koumarová upozornila, že tímto pravidlem se bude řídit celé jednání FSPL a pokud bude
převládat veřejný sektor, bude proveden přepočet hlasů koeficientem tak, aby byl dodržen poměr
veřejného/neveřejného sektoru 49 %/51 %.

ad 2) Schválení programu jednání FSPL
Ing. Koumarová seznámila partnery s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí. Ze strany
partnerů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitelka Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
konstatovala, že FSPL je usnášeníschopné na základě prezenční listiny (viz Příloha č. 1) a dala hlasovat o přijetí
programu jednání.
Hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení volebního řádu
Ing. Koumarová navrhla hlasování veřejnou volbou – aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany partnerů
vzneseny připomínky.
Ing. Koumarová objasnila, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit skrutátory hlasování, členy
pracovního představenstva, jejichž právem je řídit diskuzi na jednání FSPL a dále členy mandátové a volební
komise. Dále znovu zdůraznila, že hlasování FSPL bude rozděleno na hlasování veřejného a neveřejného
sektoru, kde bude udržen hlasovací poměr 49 %/51 % a že žádná ze zájmových skupin nesmí představovat
více než 49 % hlasovacích práv.
Ing. Koumarová navrhla členy pracovního předsednictva Ing. Vladislava Hynka, Zdenku Dubovou a Luboše
Hartla. Do volební a mandátové komise navrhla Věru Řezníčkovou, Annu Dvořákovou a Jaroslava Roda. Jako
skrutátory hlasování navrhla Ing. Zuzanu Pátkovou a Ing. Miroslavu Bártů.
Ing. Koumarová doporučila do návrhové komise PaedDr. Václava Trnku, Vendulu Sedláčkovou a Ing. Tomáše
Buriana. Fórum SPL přistoupilo k hlasování o volbě návrhové komise. Jako zapisovatelka byla navržena Bc.
Renáta Kadlecová. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Josef Křepela a Martin Hamták.

Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost FSPL: 37 členů přítomno
(18 členů veřejného sektoru a 19 členů neveřejného sektoru)
V návaznosti na výše uvedené počty nebylo nutné přepočítávat koeficient hlasování pro veřejný sektor.
Členská základna k datu konání FSPL: 70 členů
Členové s hlasem rozhodujícím: 53 % členské základny
Žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasovacích práv
FSPL je usnášeníschopná.

Usnesení 2019-11-28/FSPL/1
Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko
schvaluje,
že hlasování na jednání FSPL bude probíhat veřejnou volbou – aklamací.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2019-11-28/FSPL/2
Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko
volí
členy pracovního předsednictva, mandátové a volební komise MAS Třešťsko a skrutátory hlasování.

Skrutátoři: Ing. Zuzana Pátková a Ing. Miroslava Bártů.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Pracovní předsednictvo: Ing. Vladislav Hynk, Zdenka Dubova a Luboš Hartl
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se
-

Pracovní předsednictvo volí ze svých členů předsedajícího: Ing. Vladislava Hynka
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Mandátová a volební komise: Věra Řezníčková, Anna Dvořáková a Jaroslav Rod
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Návrhová komise: PaedDr. Václav Trnka, Vendula Sedláčková a Ing. Tomáš Burian
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 2019-11-28/FSPL/4
Fórum Strategického plánu LEADER MAS Třešťsko
bere na vědomí
zprávu volební a mandátové komise o usnášeníschopnosti FSPL (přítomno 37 členů s hlasem rozhodujícím).

Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad) 4. Jmenování povinného orgánu - Výběrová komise
Ing. Koumarová přiblížila důležitost Výběrové komise (dále jen VK) – jako povinného orgánu MAS Třešťsko.
Členové VK byli navoleni v prosinci 2018. Funkční období je jeden rok, členy však lze navolit opětovně nebo
je nahradit novými.

FSPL ustanovilo, že VK MAS Třešťsko bude mít nadále 7 členů, dva z nich z veřejného sektoru a zbylých pět
zastupuje sektor neveřejný, a dále jednoho náhradníka z neveřejného sektoru. FSPL následně nominovalo a
poté schválilo níže uvedené členy VK.

Usnesení 2019-11-28/FSPL/5
Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
členy Výběrové komise MAS Třešťsko, ve složení:
Antonín Dvořáček

soukromý – fyzická osoba

Bc. Iva Musilová, DiS.

soukromý – fyzická osoba

BRASS QUINTET, z.s.
Ing. Jiří Cába
Josef Křepela

soukromý neziskový
soukromý – fyzická osoba

Obec Vyskytná nad
Jihlavou
Mgr. Hana Provázková
Obec Suchá
Ing. Miroslava Bártů
Ing. Ladislava
Kružíková
Ing. Tomáš Burian

veřejný
veřejný
soukromý
podnikatelský
soukromý - fyzická
osoba, NÁHRADNÍK

Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad) 5. Schválení příspěvků obcí v územní působnosti MAS na rok 2020
Ing. Koumarová požádala zástupce obcí v územní působnosti MAS o ponechání partnerských příspěvků ve
výši 10 Kč na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování projektů
realizovaných Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s. a k pokrytí neuznatelných výdajů. Příspěvky jsou splatné
do 31. 3. 2020.

Usnesení 2019-11-28/FSPL/6
Obce v území působnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.
schválily
partnerské příspěvky na rok 2020 ve výši 10,- Kč na obyvatele
dle Přílohy č. 2.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad) 6. Představení činností za rok 2019
Ing. Pátková seznámila FSPL prostřednictvím prezentace s děním v MAS Třešťsko za rok 2019, a to konkrétně
s výsledky ukončených výzev v PRV a IROP. Dále hovořila o režiích v rámci opatření 4.2, animaci školských
zařízení, tzv. Šablonách I a Šablonách II, Grantu MAS a přiblížila přítomným plán aktivit na rok 2020.

Ad) 7. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti podaná Kontrolním a monitorovacím výborem
Členům FSPL byla podána Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti vytvořená předsedou MV – Janem Petrem
(Viz. Příloha č. 3). Ing. Pátková zprávu doplnila o informaci, že výdaje MAS jsou navíc každoročně kontrolovány
auditní společností Účty s.r.o. a ŘO IROP při podávání Žádosti o platbu.

Usnesení 2019-11-28/FSPL/7
Fórum MAS Třešťsko
bere na vědomí
Zprávu o výsledcích kontrolní činnosti podané Kontrolním a monitorovacím výborem
dle Přílohy č. 3.
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad) 8. Změna SCLLD MAS Třešťsko – 5. výzva PRV včetně čl. 20 pro obce
Na základě aktualizace Strategie CLLD Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. byl vytvořen Dodatek č. 3 k této
strategii (viz Příloha č. 4), který pokrývá nově článek 20 Programu rozvoje venkova, plnění indikátorů po Midterm evaluaci a alokaci do jednotlivých oblastí podpory PRV.
Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. je změna
strategického dokumentu a dle Statutu společnosti je v kompetenci FSPL tuto změnu schválit.

Usnesení 2019-11-28/FSPL/8
Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.,
dle Přílohy č. 4
Hlasování: 37 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Ad) 9. Informace o novém programovém období 2021 – 2027
Ing. Koumarová předala přítomným informace čerpané z materiálů Národní sítě MAS a z přednášky náměstka
sekce evropských programů pana Semoráda o představě nadcházejícího programového období 2020 – 2027.
Toto období je stále v jednání, takže již nyní je zřejmé, že by mělo dojít k mírnému zpoždění. Výzvy by se pak
měly vyhlašovat v roce 2021 či 2022, zde záleží na připravenosti jednotlivých operačních programů i strategie

jednotlivých MAS. Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina spadá do NUTS 2 Jihovýchod, bude dotace z evropských
zdrojů pro MAS ve výši 55 %. Prozatím není zřejmě, zda-li MAS získá peníze z jiných národních zdrojů. Co se
týče jednotlivých operačních programů, má MAS k dispozici základní náznak toho, co by se mohlo
podporovat. Jednou z podporovaných oblastí by měl být IROP 2, a to bezpečnost dopravy, cyklistická doprava,
revitalizace veřejných prostranství, hasiči, ZŠ a MŠ ve vztahu ke klíčovým aktivitám, sociální služby, kulturní
památky. PRV nově pod názvem Strategický rámec Společné zemědělské politiky by měl rozmělnit alokaci na
předměty, na které přispíval do nynějška. Program Konkurenceschopnost pak bude zaměřen na digitalizace
a automatizace, či bude pomáhat se získáním finančnímu prostředků na užitková vozidla na alternativní
pohon. OP Zaměstnanost+ by se měl soustředit na sociální práce, komunitní práce, posílení rodinných vazeb,
atd. Tento program přijde o cca 1/3 svých prostředků. V tomto programu se počítá, se zapojením cca 75 MAS
z celkových 179. Zatím není zřejmé, jaké MAS to budou. Pokud by byl v území MAS Třešťsko zájem tento
program využívat, je třeba, aby obce MAS kontaktovaly. Další oblastí podpory budou MAPy (nyní z nich je
financován projekt Šablon) z OP Jan Ámos Komenský. Dalším možným zdrojem bude OP Životní prostředí,
který bude podporovat obdobné aktivity jako v současném období.

Ad) 10. Zdeněk Dvořák – aktuální situace ohledně výběru lokalit pro úložiště jaderného odpadu
Pan Dvořák na základě prezentace představil přítomným aktuální situaci ohledně výběru lokalit pro úložiště
jadrného odpadu (viz Příloha č. 5).

Usnesení 2019-11-28/FSPL/9
Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
že pro MAS Třešťsko je ochrana národních zdrojů pitné vody prioritou, a proto nesouhlasí se stavbou
hlubinného úložiště radioativních odpadů v lokalitě (ČERTŮV) HRÁDEK.

Ad) 11. Diskuze
Přítomní neměli další náměty k diskuzi.

Ad) 12. Závěr
Ing. Vladislav Hynk se rozloučil s přítomnými členy FSPL.

Ve Stonařově dne 28. 11. 2019
Zapsala Bc. Renáta Kadlecová
_____________________________________
Ing. Vladislav Hynk
předseda RO MAS Třešťsko

Zápis ověřil:

Josef Křepela

Martin Hamták

