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Zápis  

z Fóra Strategického plánu LEADER 

Společné jednání zakladatelů a členů MAS 

konané dne 4. prosince 2013 od 15.00 hodin 

 v kulturním zařízení v obci Cejle  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Schválení programu valné hromady   

3. Schválení volebního řádu  

4. Volba orgánů MAS   

5. Informace o činnosti MAS   

6. Schválení členských příspěvků pro rok 2014   

7. MA21 – ustavení zodpovědného politika a pracovní skupiny  

8. Integrovaná strategie území  

9. Spolupráce mezi obcemi v oblasti nakládání s odpady  

10. Internetový mapový server pro obce  

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

ad1) Úvod 

 

Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné (viz prezenční listina) na Společném jednání 

zakladatelů a členů MAS, zároveň poděkoval p. starostce Novákové za uspořádání setkání 

v Cejli a předal slovo řediteli MAS Třešťsko panu Křepelovi. Pan Křepela pozdravil přítomné 

a přistoupil k programu jednání.  

 

ad 2) Schválení programu valné hromady 

 

Pan Křepela seznámil přítomné s programem jednání VH a dal hlasovat o jeho přijetí. Jako 

ověřovatele zápisu byli určeni pan Ivo Mišák a Ing. Jaroslav Matula, zapisovatelkou byla 

určena Ing. Zuzana Pátková.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 
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ad 3) Schválení volebního řádu  

 

Pan Křepela jako skrutátory volby určil Ing. Drastichovou, Ph.D. a p. Angelisovou (městys 

Dolní Cerekev). Dále informoval přítomné, že Fórum dle Statutu MAS Třešťsko, navrhuje na 

další tříleté období členy Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise. 

Byla navržena veřejná volba.     

 

Usnesení 13-12-04/1 

 

Fórum  

ustanovilo  

skrutátory Ing. Kamilu Drastichovou, Ph.D. a pí. Janu Angelisovou.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení 13-12-04/2 

 

Fórum  

odsouhlasilo  

způsob volby do orgánů MAS Třešťsko, o.p.s..  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

ad 4) Volba orgánů MAS  

 

Fórum navrhlo členy Programového výboru. Jedná se o p. Jirsu a Mgr. Šulce za veřejný 

sektor. Za neveřejný sektor byli navrženi Ing. Požárová, p. Rod a nově p. Řezníčková. Paní 

Řezníčková nahradila p. Hawerlanda, který se odstěhoval mimo území MAS Třešťsko. Pan 

Křepela vyzval přítomné k volbě, zda souhlasí s navrhovanými členy Programového výboru.  

 

Usnesení 13-12-04/3 

 

Fórum 

navrhlo  

členy Programového výboru MAS Třešťsko, o.p.s. dle Přílohy č. 1.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

Dále Fórum navrhlo členy Monitorovacího výboru, který jak předeslal pan Křepela má na 

starosti kontrolu a udržitelnost projektů. Pan Křepela nechal hlasovat o navržených členech. 

Jedná se o Ing. Kružíkovou a p. Roda za soukromý sektor a Ing. Doležala za veřejný sektor.  

 

Usnesení 13-12-04/4 

 

Fórum 

navrhlo  

členy Monitorovacího výboru MAS Třešťsko, o.p.s. dle Přílohy č. 2. 

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 
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Fórum navrhlo na členy Výběrové komise: Ing. Bártů a p. Böhm budou reprezentovat veřejný 

sektor, neziskový sektor budou zastupovat p. Dvořáček, Ing. Kříž a p. Hamták a za soukromý 

sektor bude členem VK Ing. Kružíková a p. Mišák. Pan Křepela nechal o navržených členech 

hlasovat.      

 

Usnesení 13-12-04/5 

 

Fórum 

navrhlo  

členy Výběrové komise MAS Třešťsko, o.p.s. dle Přílohy č. 3. 

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

Ředitel MAS Třešťsko poděkoval přítomným za volbu do orgánů MAS.   

 

ad 5) Informace o činnosti MAS   

 

Pan Křepela informoval přítomné o činnosti MAS za rok 2013. Letošní rok byl posledním 

rokem plánovacího období 2007 – 2013. Celkově se mezi lety 2008 až 2013 podařilo 

realizovat 71 projektů a bylo alokováno 34 706 707,- Kč. V tomto časovém horizontu se také 

rozšířilo území MAS Třešťsko. Z osmi zakladatelských obcí s 12 037 obyvateli na aktuálních 

39 obcí, které z údajů ČSÚ mají k 1. 1. 2013 celkem 20 176 obyvatel. Za období let 2008 – 

2013 bylo nejvíce podpořených projektů (33) spadajících do Fiche 5 – Občanské vybavení a 

služby a následně do Fiche 4 – Obnova a rozvoj vesnic (celkem 17 podpořených projektů). 

V letošním roce MAS Třešťsko obdržela 20 projektů, z nichž 18 bylo podpořeno. Jednalo se 

například o projekty „Obnova křížové cesty na Kalvárii ve Stonařově“, „Výstavba chodníku 

pro pěší podél silnice III.třídy Rantířov-Damle“, „Vybavení kuchyně zařízením penzionu 

Medličky“ a další.  Celková alokace pro rok 2013 byla ve výši 5 556 617,- Kč.    

 

Pan Křepela nastínil vyhlášení Výzvy pro rok 2014. Finanční prostředky na Výzvu jsou 

k dispozici z důvodu ukončení administrace jednoho z projektů a zároveň z uspořených 

zdrojů realizovaných projektů. Na Výzvu bude alokováno cca 450 000,- Kč a termín 

vyhlášení připadá na leden 2014. 

 

Pan Křepela prezentoval situaci ohledně nového plánovacího období na roky 2014 – 2020. 

Cílem NS MAS je zapojení metody LEADER téměř do všech operačních programů. V tuto 

chvíli je přislíbená podpora z OP Životní prostředí (3%), PRV (5%), OP Podnikání a inovace 

(6%), OP Vývoj, věda a podnikání (poradenství), OP Zaměstnanost (3%) a Integrovaný 

regionální OP (4,6%). Předpokládaný rozsah alokovaných prostředků je 10 – 15 mil. Kč/ rok.  

 

Dále v rámci své prezentace seznámil pan Křepela přítomné s projekty MAS Třešťsko. 

Jedním z nich je projekt Národní spolupráce „Za sochami Regionem Renesance“. Na území 
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Místních akčních skupin Třešťsko, Telčsko a Jemnicko bylo instalováno 24 soch, které 

vytvořili místní umělci. Celkové náklady MAS Třešťsko činí 570 070,- Kč.  

Dalším společným projektem zmíněných MAS je projekt „Regionem Renesance zdravě“. 

Jeho realizace je naplánována na leden 2014 až únor 2015. Výstupem projektu bude instalace 

14 venkovních fitness prvků v Třešti, Stonařově, Kostelci a Vyskytné nad Jihlavou. Dále pak 

uspořádání zelených slavností, farmářských trhů, Her bez hranic a dalších aktivit. Ve školách 

(ZŠ Třešť a ZŠ Dušejov) proběhnou vzdělávací přednášky se zaměřením na ekologii. Celkové 

náklady na projekt přestavuje částka 3 151 700,- Kč a částka 1 108 000,- Kč  jsou náklady 

MAS Třešťsko.  

Také byl realizován projekt Mezinárodní spolupráce „Hledání kořenů Evropy“. Projekt byl, 

ve spolupráci s finskou MAS, zaměřen na kulturu a divadlo s rozpočtem 1 471 000,- Kč.  

Do projektu OPŽP „Kompostéry“ se zapojilo celkem 18 obcí ze SO MAS Třešťsko a výrazný 

zájem je ze strany obcí o kontejnery, stejně tak ze strany občanů o kompostéry. Nádoby se 

budou rozdělovat na podzim 2014.  

 

Pan Křepela zároveň konstatoval zapojení MAS Třešťsko v projektech Mikroregionu 

Třešťsko, konkrétně v projektu „Cestujeme Regionem Renesance“ a „Strategie Regionu 

Renesance“. Výstupem prvního jmenovaného budou mobiliáře u cyklostezek a vyznačené 

naučné stezky, v rámci „Strategie RR“ budou vytvořeny strategické dokumenty pro oblast 

RR.  

 

Závěrem pan Křepela zmínil „Grant MAS“ neboli příspěvek 2 000,- Kč na drobné kulturní 

akce pořádané obcemi. V roce 2013 jej využily obce Cejle, Stonařov, Dolní Cerekev a 

Vyskytná nad Jihlavou.   

 

ad 6) Schválení členských příspěvků pro rok 2014 

 

Pan Křepela navrhnul zástupcům členských obcí ponechat členské příspěvky ve výši 10,- Kč 

na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování 

projektů a pokrytí neuznatelných výdajů. Příloha č. 4 obsahuje seznam s výší členských 

příspěvků jednotlivých obcí včetně čísla bankovního účtu. Příspěvky jsou splatné do 31. 3. 

2014. Členské příspěvky hradí pouze obce na území MAS Třešťsko. 

 

Usnesení 13-12-04/6 

 

Členské obce MAS Třešťsko, o.p.s. 

odsouhlasily  

členské příspěvky na rok 2014 ve výši 10,- Kč na obyvatele dle Přílohy č. 4.  

Hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 0 
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ad 7) MA21 – ustavení zodpovědného politika a pracovní skupiny  

 

Ing. Drastichová, Ph.D. seznámila přítomné s Místní agendou 21, jakožto s metodologickým 

postupem místního a akčního plánování. Mezi stěžejní cíle MA 21 patří zkvalitnění veřejné 

správy, která bude odpovědná veřejnosti, partnerství veřejného a neveřejného sektoru, 

udržitelný rozvoj regionu a další. SR schválila dne 31. 10. 2013 vstup MAS Třešťsko do MA 

21. K 30. 11. 2013 je MAS Třešťsko zapsána v kategorii Zájemci MA 21. V návaznosti na 

vstup do MA 21 Fórum odhlasuje 3 orgány – koordinátora, odpovědného politika a pracovní 

skupinu. Koordinátorem pro MA 21 je navržena Ing. Drastichová, Ph.D. a do funkce 

odpovědného politika pro MA 21 je nominován Ing. Vladislav Hynk. Ing. Drastichová, Ph.D. 

přestavila členy pracovní skupiny pro MA 21, kteří byli vybráni tak, aby rámcově pokryli 

geografické území MAS Třešťsko a zastupovali veřejný i neveřejný sektor. Jedná se o Mgr. 

Ivana Šulce (městys Stonařov), Janu Mišákovou (Okrašlovací spolek Jezdovice, o.s.), Martina 

Hamtáka (TJ Sokol Třešť), Věru Řezníčkovou (podnikatel – zemědělec, Rohozná), Danielu 

Hrůzovou, MSc. (obec Šimanov) a Luboše Krátkého (obec Dlouhá Brtnice). Pan Křepela 

požádal Fórum, aby hlasovalo o nominovaných osobách do MA 21.  

 

Usnesení 13-12-04/7 

 

Fórum  

schválilo  

koordinátorem pro MA 21 Ing. Kamilu Drastichovou, Ph.D.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení 13-12-04/8 

 

Fórum  

schválilo  

odpovědným politikem pro MA 21 Ing. Vladislava Hynka.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 13-12-04/9 

 

Fórum  

ustanovilo  

pracovní skupinu pro MA 21 a jmenovalo členy skupiny – Mgr. Ivana Šulce, p. Janu 

Mišákovou, p. Martina Hamtáka, p. Věru Řezníčkovou, p. Danielu Hrůzovou, MSc. a pana 

Luboše Krátkého.  

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 0 

 

ad 8) Integrovaná strategie území  

 

Pan Jakub Mareš, který zpracovává ISÚ pro MAS Třešťsko, informoval přítomné o aktuální 

situaci ohledně zpracování ISÚ. Termín odevzdání strategie je plánován na podzim 2014.           

V dubnu 2014 bude strategie předložena Místní akční skupině Třešťsko, do konce května 
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členům MAS a obcím. Pan Mareš zdůraznil, že z pohledu obcí je potřebné, aby strategie 

nebyla v rozporu s jejich záměry, neboť strategie bude ovlivňovat čerpání finančních 

prostředků na projekty v dalším plánovacím období. Potřeby regionu jsou na prvním místě. 

Z obecných cílů strategie budou vycházet konkrétněji definované programové rámce. Dle 

těchto plánovaných výstupů se budou čerpat dotace.   

 

Pan Mareš prezentoval výstupy z 315 anket pro občany obcí na území MAS Třešťsko. 

V dotaznících se občané vyjádřili k 18 oblastem, na které je z jejich pohledu nutné se blíže 

zaměřit. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata patřila kvalita místních komunikací, veřejných 

prostranství, životního prostředí a podpora zaměstnanosti.  

 

V návaznosti na zmíněné ankety obyvatel, představil pan Mareš přítomným SWOT analýzu 

území MAS Třešťsko. Mezi silné stránky zařadil například geograficky výhodnou polohu 

regionu, občanskou vybavenost obcí a příznivou věkovou strukturu obyvatel obcí. Slabší 

stránky se týkají sezónně kolísající nezaměstnanosti, dopravní obslužnosti a brownfields. 

Příležitosti SO MAS Třešťsko shledává například v produktech místního zemědělství, 

alternativním využívání veřejných budov a technologických a procesních inovacích. Případné 

hrozby by mohla představovat problematika ohledně čističek odpadu, vandalismus a omezená 

schopnost malých obcí chránit své zájmy ve vztahu ke státní/krajské správě. Pan Mareš 

vyzval přítomné, aby se k analýze vyjádřili a jejich připomínky mohly být zapracovány do 

strategie. Místostarosta Vyskytné nad Jihlavou p. Vacek vyjádřil svoji obavu 

z vysokorychlostního koridoru H4 Praha – Brno, který by měl vést v severní části území MAS 

Třešťsko. Ing. Hynk zmínil, že v Třešťském potoku byla naměřena nadměrná hodnota 

fosforu, o které zatím není známo, zda ji způsobila hnojiva užívaná v zemědělské výrobě nebo 

netěsnost místních kanalizací. Mgr. Šulc podotkl, že on jako jeden z problémů regionu vidí i 

nízký počet cestujících užívajících železniční dopravu. Pan Mareš poděkoval výše zmíněným 

za připomínky ke strategii. Závěrem své prezentace vyjmenoval 5 strategických cílů, které se 

podílí na zvyšující se kvalitě života občanů v regionu. Jde o ekonomickou prosperitu, kvalitní 

infrastrukturu, kvalitní služby občanům, estetickou a stabilní krajinu a rozmanité příležitosti 

pro volný čas.      

 

ad 9) Spolupráce mezi obcemi v oblasti nakládání s odpady  

 

Ing. Zbyněk Bouda, který je ředitelem Energetické agentury Vysočiny, představil přítomným 

projekt ISNOV – Integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině. Cílem projektu je najít 

environmentální, ekonomické, realizovatelné a dlouhodobě udržitelné řešení nakládání 

s odpady, které bude stavět na principu spolupráce. Současná situace odpadového 

hospodářství spěje nejen ke zdražení skládkování, ale v horizontu 10 let k zaplnění skládek 

v kraji Vysočina. Pracovní skupina projektu by měla za úkol poskytovat služby členům 

z pohledu poradenství, dotačních titulů, dále by koordinovala společné postupy, připravovala 
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investice a podílela se na tvorbě zákonných úprav odpadové problematiky. V současnosti 

probíhá osvěta projektu, analýza skládek, jednání s EKOKOMem a přípravné studie.  

 

Ing. Bouda zdůraznil, že projekt ISNOV by zohlednil nakládání s odpadem. Cílem je snížit 

množství skládkovaného odpadu (ze současných 200 tis. tun/rok na 50 tis.tun/rok v roce 

2030) a naopak zvýšit podíl odpadu, který se recykluje anebo dále energeticky využívá. Dále 

vysvětlil, že v rámci projektu by vznikl uspořádaný systém, kde by se vedla přesná evidence 

financí a množství odpadu s maximálně efektivní logistikou. Členství v projektu by bylo 

dobrovolné s motivačním systémem výhod.  

 

Projekt počítá s úsporou nákladů z pohledu optimalizace četnosti svozů komunálního odpadu, 

sjednocení nádob na odpady, mobilních sběren a minimalizace vzdáleností. V případě 

biologicky rozložitelného odpadu by se nabízelo jeho zpracování na místě (úspora uložení a 

dopravy) v domácích nebo obecních kompostárnách. Na druhé straně by mohlo dojít i ke 

zvýšení příjmů sjednocením poplatků za svoz odpadů a nárůstem zisků z prodeje VS (vytřídit, 

prodat a efektivně převést). Kromě finanční úspory je projekt pro obce výhodný i z důvodu 

jednotné administrativy, optimalizace příjmů a výdajů, silné vyjednávací pozice a 

standardizace. Zmíněné výhody by výrazně zefektivnily problematiku odpadového 

hospodářství v obcích kraje Vysočina, jelikož aktuálně tuto oblast spravuje několik svozových 

společností. Zásadním problémem je však skutečnost, že svozové společnosti neváží množství 

odpadů, které je vyváženo z obcí svozovými auty. Platby obcí svozovým společností za 

vyvezený odpad tedy nevycházejí z relevantních hodnot.   

 

Prezentace Ing. Boudy byla pro přítomné nejen informačně přínosná, ale tím, že se tato 

problematika dotýká obcí a všech jejích občanů, byl položen základ pro možnou budoucí 

spolupráci obcí a EAV v rámci projektu ISNOV.     

 

ad 10) Internetový mapový server pro obce  

 

Ing. Radek Kacetl, který zastupuje společnost GPlus, s.r.o., seznámil přítomné s internetovým 

mapovým serverem pro obce a města GObec. Principem projektu je přenesení digitálních a 

analogových mapových dat na formát aplikace GObec, která je přístupná z běžných 

internetových prohlížečů. Mapový server nabízí několik mapových vrstev, včetně dálkového 

přístupu do KN. Například letecké snímky z ČÚZK, mapy inženýrských sítí, Pasporty – 

veřejné osvětlení, dopravní značení, zeleň, dále technické mapy měst a obcí, územní plán, 

záplavové území a další. Při praktickém užití lze kombinovat různé mapové podklady, 

zoomy, pracovat s průhledností vrstev a ukládat vlastní poznámky. Ing. Kacetl všechny 

funkce názorně předvedl a rozdal cenovou nabídku projektu pro obce MAS Třešťsko.  

 

ad 11) Diskuze  

 

Přítomnými členy Fóra nebyly vzneseny podněty k diskuzi.  
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ad 12) Závěr  

 

Pan Křepela poděkoval přítomným za účast na Fóru Strategického plánu LEADER, 

poděkoval paní starostce Novákové za příjemnou organizaci setkání v kulturním zařízení 

v Cejli a pozval přítomné ke společné večeři. Ing. Hynk poděkoval přítomným za podnětné 

připomínky a popřál hezké prožití vánočních svátků.  

 

 

V Cejli dne 4. 12. 2013 

 

 

  

 

                                                                               Ing. Vladislav Hynk 

                                                                                 Předseda SR MAS Třešťsko, o.p.s. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        

 

 

 

                   Ivo Mišák 

            Zakladatel MAS Třešťsko, o.p.s. 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Matula 

            Zakladatel MAS Třešťsko, o.p.s. 

        

 

         

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková  

 

 

 


