
 

Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu 

konaného dne 10. 4. 2018 v zasedací místnosti MěÚ Třešť od 17:15 hodin 

 

Program jednání: 

1. Uvítání 

2. Schválení aktualizovaného finančního plánu, specifických cílů a indikátorů SCLLD MAS Třešťsko  

     pro oblast IROP 

3. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev pro oblast IROP 

4. Diskuze, ostatní 

5. Závěr 

 

1. Uvítání 

Předseda Rozhodovacího orgánu (dále jen RO) Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy (viz. Příloha č. 1 – 

Prezenční listina) na jednání a seznámil je s programem jednání. Dále Ing. Hynk konstatoval, že RO je 

usnášeníschopný a dal hlasovat o přijetí programu jednání. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Schválení aktualizovaného finančního plánu, specifických cílů a indikátorů SCLLD MAS Třešťsko pro 

oblast IROP 

Vedoucí pracovník MAS Ing. Zuzana Pátková informovala přítomné o výstupech vzešlých z komunitního 

projednání, jehož smyslem bylo zjistit absorpční kapacitu území v oblasti IROP a realokaci disponibilních 

prostředků. Z komunitního projednání vzešel zájem o podporu škol a hasičů. V návaznosti na tuto skutečnost 

rozhodli členové RO o rozložení prostředků do výzvy č. 4 s názvem „MAS Třešťsko – IROP – Podpora 

akceschopnosti pro řešení a řízení rizik a katastrof – Hasiči“ s podporou ve výši 6,3 mil. Kč a do výzvy č. 5 

s názvem „MAS Třešťsko – IROP – Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách“, kde bude 

alokováno 6,28 mil. Kč - viz Příloha č. 2.  

 

Usnesení 18-04-10/RO/1 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
aktualizovaný finanční plán, specifické cíle a indikátory SCLLD MAS Třešťsko pro oblast IROP dle Přílohy č. 2 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 



 

3. Schválení aktualizovaného harmonogramu výzev pro oblast IROP 

Členové Rozhodovacího orgánu se shodli, že plánovaná výzva č. 4 s názvem „MAS Třešťsko – IROP – Podpora 

akceschopnosti pro řešení a řízení rizik a katastrof – Hasiči“ a výzva č. 5 s názvem „MAS Třešťsko – IROP – 

Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách“ bude dle Přílohy č. 3 vyhlášena v listopadu 2018. 

 
Usnesení 18-04-10/RO/2 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje  
aktualizovaný harmonogram výzev pro oblast IROP dle Přílohy č. 3 
 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

4. Diskuze, ostatní 

Nebyly podány další náměty k diskuzi.  

 

5. Závěr 

Předseda Ing. Vladislav Hynk se rozloučil s přítomnými členy RO. 

 

V Třešti dne 10. 4. 2018 

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová 

 

_____________________________________ 

Ing. Vladislav Hynk 

předseda RO MAS Třešťsko 


