Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko
konaného dne 28. 11. 2019 v Kulturním domě ve Stonařově od 17 hodin

Program jednání:
16:55 – 17:00 Prezence

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uvítání a schválení programu jednání
Schválení Plánu vyhodnocování předloženého Kontrolním a monitorovacím výborem
Schválení přijetí nového partnera do MAS Třešťsko
Schválení rozpočtu MAS Třešťsko na rok 2020
Personální záležitosti
Schválení dodatku č. 3 SCLLD
Schválení Fiche k čl. 20 v PRV
Schválení interních postupů PRV - aktualizace
Diskuze, ostatní
Závěr

1. Uvítání a schválení programu jednání
Předseda Rozhodovací orgánu (dále jen RO) MAS Třešťsko Ing. Vladislav Hynk přivítal přítomné členy (viz
Příloha č. 1 - Prezenční listina), poděkoval jim, že se sešli na jednání Rozhodovacího orgánu a seznámil je
s programem jednání. Ing. Hynk konstatoval, že RO je usnášeníschopný a dal hlasovat o přijetí programu
jednání.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
2. Schválení Plánu vyhodnocování předloženého Kontrolním a monitorovacím výborem
Ing. Pátková představila přítomným členům RO Plán vyhodnocování předložený Kontrolním a monitorovacím
výborem (dále jen MV). Podrobněji k Plánu vyhodnocování v příloze č. 2. MV zkontroloval monitorovací
ukazatele neboli indikátory a prokázal jejich splnění. Indikátory jsou po aktualizaci Strategického plánu Leader
(dále jen SPL) napárovány na aktuální situaci.
Usnesení 19-11-28/RO/1
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
Plán vyhodnocování předložený Kontrolním a monitorovacím výborem
dle Přílohy č. 2
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
3. Schválení přijetí nového partnera do MAS Třešťsko
Pan Josef Křepela by se rád stal novým členem MAS Třešťsko, kde by vystupoval jako fyzická osoba v oblasti
služby občanům. Bydliště má sice mimo území MAS Třešťsko, nicméně aktivně působí v území MAS Třešťsko.
Usnesení 19-11-28/RO/2

Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
přijetí nového partnera do MAS Třešťsko, a to pana Josefa Křepelu zastupující v organizaci fyzické osoby
v rámci zájmové skupiny Služby občanům.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
4. Schválení rozpočtu MAS Třešťsko na rok 2020
Členové RO se seznámili s rozpočtem MAS Třešťsko na rok 2020 (viz příloha č. 3). Příjmy a výdaje pro další
rok budou přibližně stejné jako v roce 2019 s tím, že pravděpodobně dojde ke snížení pracovních úvazků
jednotlivých zaměstnanců MAS vzhledem k připravovanému projektu ve spolupráci se Statutárním městem
Jihlava na vytvoření Strategického plánu komunitních služeb pro ORP Jihlava. K předloženému rozpočtu
nebylo námitek.
Usnesení 19-11-28/RO/2
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
rozpočet organizační složky MAS Třešťsko na rok 2020
dle Přílohy č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
5. Personální záležitosti
Ing. Koumarová informovala přítomné o tom, že Bc. Kadlecová bude od začátku března nastupovat na
mateřskou dovolenou. Z tohoto důvodu byl na její pozici dosazen Ing. Tomáš Burian, který má bohaté
zkušenosti s administrací projektů. Ing. Burian bude v pracovním poměru na ½ úvazek od ledna 2020.

6. Schválení dodatku č. 3 SCLLD
Členům RO byly představeny změny, které proběhly v rámci aktualizace SCLLD MAS Třešťsko. Jednalo se
konkrétně o změny v rámci Programu rozvoje venkova vztahující se k přerozdělení alokace na jednotlivá
Fiche, k naplnění indikátorů po Mid-term evaluaci, a k doplnění článku 20. Tato změna (přerozdělení
finančních prostředků, indikátory, Fiche k článku 20) byla schválena na jednání RO dne 25. 7. 2019, nicméně
nyní je schvalován celý dokument Dodatek č. 3 (viz příloha č. 4), tak jak byl schválen ze strany ŘO PRV.

Usnesení 19-11-28/RO/3
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
Dodatek č. 3 SCLLD dle Přílohy č. 4
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

7. Schválení Fiche k čl. 20 v PRV
Fiche č. 126 ke čl. 20 s názvem Podpora obnovy venkova je novou Fichí, která se zaměřuje na podporu:
veřejných prostranství v obcích, mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, kulturních a spolkových
zařízení včetně knihoven a na podporu muzeí a expozic pro obce. Fiche musí být ještě schválena CP SZIF. Za
předpokladu, že by došlo k jejímu připomínkování, bude přítomným její nové znění znovu zasláno ke
schválení.
Usnesení 19-11-28/RO/4
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
Fichi č. 126 Podpora obnovy venkova
dle Přílohy č. 5

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
8. Schválení Interních postupů PRV
Interní postupy PRV (viz Příloha č. 6) jsou dokumentem, který popisuje proces spojený se všemi fázemi
projektového cyklu na MAS. K jejich aktualizaci muselo dojít na základě aktualizace Pravidel 19.2.1. ze dne
8. 10. 2019. Předmětem aktualizace byla úprava kapitoly k zadávání zadávacích/výběrových řízení a upravení
hlasování při střetu zájmů.
Usnesení 19-11-28/RO/5
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko
schvaluje
Interní postupy PRV
dle Přílohy č. 6

9. Diskuze, ostatní
Nebyly podány další náměty k diskuzi.

10. Závěr
Ing. Vladislav Hynk poděkoval za účast a ukončil jednání RO.

Ve Stonařově dne 28. 11. 2019
Zapsala Bc. Renáta Kadlecová

_____________________________________
Ing. Vladislav Hynk
předseda RO MAS Třešťsko

