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Zápis z jednání
Fóra Strategického plánu LEADER

společná schůze všech partnerů MAS Třešťsko
konaná dne 30. listopadu 2015 od 17:30 hodin 

v Zámeckém hotelu v Třešti

Program jednání:
1. Úvod

2. Schválení programu jednání Fóra

3. Schválení volebního řádu

4. Činnost Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. v roce 2015

5. Jmenování povinného orgánu - výběrové komise

6. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Třešťsko 

na období 2014 - 2020

7. Možnosti čerpání dotací v novém programovém období 2014 - 2020 prostřednictvím MAS

8. Kotlíková dotace

- problematiku dotace představí radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád

9. Schválení partnerských příspěvků

10. Různé - záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP - nádoby na tříděný odpad, kompostéry

11. Diskuse

12. Závěr

ad 1) Úvod

Ing. Hynk přivítal z pozice předsedy Správní rady Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. přítomné 
partnery MAS Třešťsko na jednání Fóra Strategického plánu LEADER v Třešti a poděkoval 
Akademii věd ČR za poskytnutí prostor k jednání. Ing. Hynk předal slovo řediteli Místní akční 
skupiny panu Křepelovi.

Pan Křepela pozdravil přítomné partnery MAS Třešťsko a objasnil důležitost jednání Fóra SPL, 
jenž spočívá v navazujících krocích nutných ke splnění podmínek pro standardizaci místní akční 
skupiny a ke schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD. Fórum SPL je 
nejvyšším orgánem, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových nesmí představovat více než 
49% hlasovacích práv. Pan Křepela upozornil, že tímto pravidlem se bude řídit celé jednání Fóra a
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pokud bude převládat veřejný sektor, bude proveden přepočet hlasů koeficientem tak, aby byl 
dodržen poměr veřejného / neveřejného sektoru 49 % / 51 %. Stanovení přepočítané hodnoty 
jednoho hlasu pro veřejný sektor je 0,82, více viz bod 3.

ad 2) Schválení programu jednání Fóra

Pan Křepela seznámil partnery s programem jednání, který byl zaslán v předstihu k nahlédnutí a 
navrhl rozšíření programu o další bod jednání:

Činnost Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. v roce 2015

Ze strany partnerů k programu jednání nebylo doplnění ani připomínek. Ředitel Místní akční 
skupiny Třešťsko, o.p.s. konstatoval, že Fórum je usnášeníschopné na základě prezenční listiny a 
dal hlasovat o přijetí rozšířeného programu jednání.

Hlasování: pro 35,29, proti 0, zdržel se 0

ad 3) Schválení volebního řádu

Ing. Hynk (předseda Správní rady Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s.) navrhl hlasování veřejnou 
volbou - aklamací. Proti tomuto návrhu nebyly ze strany partnerů vzneseny připomínky.

Následně pan Křepela, ředitel Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. návrh jako ověřovatele zápisu 
Fóra SPL pana Martina Hamtáka a pana Jiřího Drasticha, jako zapisovatelku Ing. Zuzanu Pátkovou.

Pan Křepela objasnil, že pro hladký průběh hlasování je nutné zvolit členy pracovního 
představenstva, jehož právem je řídit diskuzi na jednání Fóra MAS Třešťsko, dále členy mandátové 
a volební komise a skrutátory hlasování. Dále znovu zdůraznil, že hlasování Fóra 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. Pro výpočet 
hlasovacího koeficientu a každé jednotlivé hlasování bude použit excelový sešit, který místním 
akčním skupinám pro přepočet hlasovacích práv poskytl SZIF.

Pan Křepela navrhl členy pracovního předsednictva Ing. Vladislava Hynka, Ing. Jaroslava Matulu a 
Ing. Pavla Formáčka. Do volební a mandátové komise navrhl Mgr. Ivana Šulce, Petra Bohma a Ing. 
Josefa Kadlece. Jako skrutátory hlasování navrhl Štěpánku Šteflovou a Ing. Miroslavu Bártů.

Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH: 39 členů přítomno
(21 členů veřejného sektoru a 18 členů neveřejného sektoru) 

Koeficient hlasování pro veřejný sektor: 0,82 
Členská základna k datu konání VH: 68 členů 
Členové s hlasem rozhodujícím: 57 % členské základny 
Žádná ze zájmových skupin nepřesahuje 49 % hlasovacích práv 
Valná hromada je usnášeníschopná.
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Fórum MAS Třešťsko
bere na vědomí
zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Fóra MAS Třešťsko (přítomno 39 členů s hlasem 
rozhodujícím).

Hlasování: 35,29pro, Oproti, 0 zdržel se

Fórum MAS Třešťsko 
bere na vědomí
jmenování zapisovatelky jednání Fóra MAS Třešťsko Ing. Zuzany Pátkové a jmenování ověřovatele 
zápisu z jednání Fóra MAS Třešťsko pana Martina Hamtáka a pana Jiřího Drasticha.

Hlasování: 35,29pro, 0 proti, 0 zdržel se

Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
hlasování na jednání Fóra SPL bude probíhat veřejnou volbou - aklamací.

Hlasování: 35,29 pro, 0 proti, 0 zdržel se

UsneseníF1/2014
Fórum MAS Třešťsko
volí
členy pracovního předsednictva, mandátové a volební komise MAS Třešťsko a skrutátoiy hlasování.

Pracovní předsednictvo: Ing. Vladislav Hynk, Ing. Jaroslav Matula a Ing. Pavel Formáček

Hlasování: 35,29pro, Oproti, 0 zdržel se

Mandátová a volební komise: Mgr. Ivan Šulc, Petr Bóhm a Ing. Josef Kadlec
Hlasování: 35,29 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Skrutátoři: Štěpánka Šteflová a Ing. Miroslava Bártů
Hlasování: 35,29 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 4) Činnost Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. v roce 2015

Pan ředitel Křepela seznámil přítomné partnery s činnostmi Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 
v roce 2015. Krátce zmínil projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce 
pro efektivní chod úřadů". Jeho výstupem byl dodatek meziobecní spolupráce pro obce z regionu 
MAS ve 4 sledovaných oblastech - odpady, zaměstnanost, doprava a snížení administrativní zátěže 
obcí.

Dále pan Křepela zmínil projekty na pořízení kompostérů, v rámci kterého bylo pro 16 zapojených 
obcí regionu pořízeno 561 kompostérů pro občany jednotlivých obcí. Stejně jako projekt na
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kompostéry, proběhl zjara letošního roku, projekt na pořízení kontejnerů na tříděný odpad. Projekt 
byl v gesci Mikroregionu Třešťsko a MAS projekt zpravovala administrativně.

Další projekt letošního roku nesl název „MASky spolu“. Do tohoto projektu bylo zapojeno celkem 
8 MAS a jeho výstupem bylo předávání zkušeností z realizovaných projektů spolupráce mezi MAS.

Dále pan Křepela zmínil projekty Mikroregionu Třešťsko, v rámci kterých MAS figurovala jako 
nositel dotačního managementu. Jedná se o projekty „Cestujeme po Regionu Renesance44, který 
přinesl vyznačení 3 naučných stezek, instalaci mobiliáře a dětských herních prvků. Dále pak projekt 
„Strategie rozvoje RR“, jenž zpracoval strategii pro celé území RR a stejně tak pro jednotlivé 
mikroregiony.

Z pohledu MAS pak byly stěžejní práce směřující k finalizaci Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje SCLLD pro území MAS Třešťsko na období 2014 - 2020. Strategie byla 
zpracovávána od konce roku 2012, počínaje komunitními projednáními, dotazníkovými šetření až 
po vytvoření všech povinných částí strategie včetně její aktualizace v návaznosti na možnosti 
dotačních titulů operačního období 2014 - 2020. Proto je na dnešním jednání nutné strategii 
schválit a následně předložit MMR ke schválení.

Další nezbytné úkony MAS směřovali ke zdárnému ukončení procesu standardizace MAS. Veškeré 
potřebné podklady byly ze strany MAS zaslány na SZIF již v lednu 2015. Avšak díky 
administrativní náročnosti a kontrolním mechanismům bude MAS standardizována v prosinci 2015. 
Jediné co nás nyní dělí od vydání certifikátu o standardizaci je jmenování členů povinného orgánu - 
výběrové komise, jenž vypršel mandát. Více viz další bod.

ad 5) Jmenování povinného orgánu - výběrové komise

Pan Křepela přiblížil důležitost výběrové komise - jako povinného orgánu MAS Třešťsko. Členové 
VK byli navoleni v listopadu 2014 a jelikož ťunkční období je stanoveno na jeden rok, lze členy 
navolit opětovně neboje nahradit novými.

Fórum SPL ustanovilo, že výběrová komise MAS Třešťsko bude mít nadále 7 členů, dva z nich 
z veřejného sektoru a zbylých 5 zastupuje sektor neveřejný. Fórum následně nominovalo a poté 
schválilo níže uvedené členy výběrové komise.
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Usnesení F 2/2015 
Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
členy výběrové komise MAS Třešťsko, ve složení:

Antonín Dvořáček soukromý - fyzická osoba
Obec Vyskytná nad 
Jihlavou
Petr Bohm

veřejný

Ing. Karel Kříž soukromý - fyzická osoba Obec Suchá
Ing. Miroslava Bártů veřejný

BRASS QUINTET, o.s. 
Bc. Jiří Cába soukromý neziskový Ing. Ladislava

Kružíková
soukromý
podnikatelský

Bc. Iva Musilová, DiS. soukromý - fyzická osoba

Hlasování: 34,47pro, Oproti, 0,82 zdržel se

ad 6) Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS
Třešťsko na období 2014 - 2020

Mgr. Jakub Mareš, se kterým je navázána dlouhodobá spolupráce v rámci zpracování strategie, 
představil její aktuální - a zároveň finální podobu. Zdůraznil, že strategie je velmi rozsáhlá, neboť 
pokrývá všechny oblasti potřeb obcí, byť témata, na které lze čerpat evropské fondy jsou poměrně 
omezená. Mgr. Mareš zdůraznil potřebnost poslední série dotazování partnerů MAS Třešťsko, která 
reflektovala aktuální možnosti dotačních titulů dle IROP a PRV - tedy operačních programů, ze 
kterých lze přes MAS čerpat. V návaznosti na tato šetření vznikl akční plán, tedy jakýsi projektový 
zásobních mapující projektové záměry na území MAS až do roku 2023.

Následně Mgr. Mareš představil návrh alokace čerpání z IROP, který mapuje rozdělení finančních 
prostředků rozdělených do jednotlivých specifických cílů.
Z pohledu MAS bude aktuální čerpání z cílů:
1.2- Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Mgr. Mareš stručně zmínil, jaké typové projekty se pod jednotlivými cíli skrývají, přesně tak jak 
vyšly ze šetření napříč územím.

Dále Mgr. Mareš představil návrh alokace čerpání z PRV, který obdobně jako v případě IROP 
představuje sborník projektových záměrů, které bude možné čerpat z tohoto operačního programu.
V případě PRV se jedná o specifické cíle:
2 - Investice do zemědělských podniků
3 - Zpracování zemědělských produktů
4 - Lesnická infrastruktura
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7 - Podpora nezemědělských činností 
11 - Investice do lesnických technologií

V rámci PRV pak Mgr. Mareš zdůraznil povinnost zřízení pracovního místa na každých 
alokovaných 200 000 EUR. V případě MAS Třešťsko se tak jedná o 3 pracovní místa. I z toto 
důvodu je z pohledu MAS stěžejní podpora místních podnikatelů prostřednictvím dotačních 
možností PRV.
Rok 2018 bude představovat důležitý milník z pohledu střednědobé evaluace čerpání a to jak 
v IROP tak v PRV. Oba operační programy mají stanoveno závazné procento závazkovaných 
finančních prostředků.

Následně navázala na toto téma Ing. Drastichová, která se zpracováním strategie zabývá od jeho 
počátku. Vyzvala přítomné partnery k diskuzi ohledně rozdělení alokace jednotlivých prostředků, 
tak jak tuto problematiku přestavil Mgr. Mareš. Partneři vyjádřili souhlas s výstupy přímo 
navázanými na možnosti a absorpční kapacitu území a zároveň podpořili prostředky směřující na 
vrub podnikatelů, právě z důvodu utváření pracovních míst ve venkovském regionu. Dále souhlasili 
s rozvržením alokace v rámci IROP a kladně se vyjádřili k hlavním podporovaným tématům - což 
je např. činnost hasičů, podpora MŠ a ZŠ, zvýšení bezpečnosti v rámci dopravy a zřizování 
komunitních center. Ze strany partnerů tak nebylo připomínek ani doplnění k finálnímu znění 
strategie. Veškeré materiály jim byly zaslány k nahlédnutí v přestihu, a tak pan Křepela z pozice 
ředitele Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. poděkoval přítomným za jejich vyjádření ke strategii 
a nechal Fórum hlasovat o schválení finálního znění strategie.

Usnesení F 3/2015
Fórum MAS Třešťsko
schvaluje
finální znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Třešťsko na 
období 2014 - 2020.

Hlasování: 35,29 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 7) Možnosti čerpání dotací v novém programovém období 2014 - 2020 prostřednictvím
MAS

Ing. Drastichová znovu stručně zopakovala možnosti čerpání v rámci IROP a PRV. Spíše 
zdůraznila důležitost včasného zahájení projektování jednotlivých záměrů a napříč jednotlivými 
specifickými cíli shrnula známé podmínky spojené s čerpání z těchto dotačních titulů. V případě 
dopravy se tak jednalo například Kartu souladu a Audit bezpečnosti, v případě MŠ a ZŠ na zajištění 
bezbariérovosti přidružené k realizaci projektu, atp. Obecně shrnula procentní výši dotace vztahující 
se k jednotlivým fichím PRV a znovu se zmínila o „evaluačním roce 2018“. Partneři vznesli několik 
doplňujících dotazů a velmi ocenili tento souhrnný přehled napříč možnostmi jednotlivých OP.
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ad 8) Kotlíková dotace

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád přijal pozvání MAS a na jednání Fóra krátce přiblížil 
problematiku kotlíkových dotací. Vyjmenoval základní pravidla, která umožňují fyzické osobě 
zažádat o dotaci. Zmínil celkovou výši nákladů a jednotlivá procenta dotace v návaznosti na typ 
nově koupeného kotle. Dále informoval přítomné o dalších způsobilých nákladech v rámci projektu 
a dalších mikroenergetických opatření, které jsou s projektem provázané. Závěrem zmínil, jaké 
dokumenty budou požadovány a možnosti proplacení dotace. Na jeho blok následně navázal 
starosta města Třešť Ing. Hynk, neboť město bude pro občany pořádat přednášku na toto téma 7. 12. 
2015 a pozval na ni i občany z jiných obcí.

ad 9) Schválení partnerských příspěvků

Pan Křepela navrhnul zástupcům partnerských obcí ponechat partnerské příspěvky ve výši 10,- Kč 
na občana obce jako v minulých letech. Příspěvky slouží především k předfinancování projektů a 
pokrytí neuznatelných výdajů. Příspěvky jsou splatné do 31. 3. 2016.

UsneseníF4/2015
Obce v území působnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. 
schválily
partnerské příspěvky na rok 2016 ve výši 10,- Kč na obyvatele dle Přílohy l/F/2015.

Hlasování: 21 pro, Oproti, 0 zdržel se

Ad 10) Různé - záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP - nádoby na tříděny odpad,
kompostéry

Pan Křepela informoval přítomné, že MAS by ráda zopakovala projekt OPŽP spojený s pořízením 
kontejnerů na tříděný odpad a kompostérů pro jednotlivé občany. V příštím roce bude zahájeno 
dotazníkové šetření napříč obcemi MAS. S tímto návrhem přítomní vyjádřili svůj souhlas.

ad 11) Diskuze

Přítomnými partnery nebyly vzneseny podněty k diskuzi.

ad 12) Závěr

Pan Křepela poděkoval přítomným za účast na Fóru Strategického plánu LEADER a popřál 
příjemné prožití adventního období a následně vánočních svátků.
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V Třešti dne 30. 11. 2015

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladislav Hynk
Předseda SR Místní/akční skupiny Třešťsko, o.p.

Martin Hamták 
Partner MAS Třešťsko

Jiří Drastich 
Partner MAS Třešťsko

Zpracovala: Ing. Zuzana Pátková


