
 

Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko 

konané dne 2. 10. 2018 v MÚ Třešť od 13:00 hodin 

 

Program jednání: 

12:50 – 13:00 Prezence 

 

1. Uvítání a schválení programu 

2. Schválení kritérií k Výzvě č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského 

záchranného systému 

3. Schválení Výzvy č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného 

systému 

4. Schválení Interních postupů MAS Třešťsko – IROP 

5. Schválení Harmonogramu výzev IROP – CLLD 2018 

6. Schválení aktualizace preferenčních kritérií pro Program rozvoje venkova 

7. Schválení Dodatku č. 1 k SCLLD MAS Třešťsko 

8. Schválení Zprávy o plnění integrované strategie 

9. Diskuze 

10. 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, který se rozšiřuje o bod č. 7 Schválení Dodatku č. 1 k SCLLD MAS Třešťsko a bod č. 8 Schválení Zprávy 

o plnění integrované strategie.   

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

2. Schválení kritérií k Výzvě č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského 

záchranného systému 

Ing. Pátková blíže představila přítomným členům kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti a kritéria pro 

věcné hodnocení pro Výzvu č. 4 MAS Třešťsko – IROP (viz Příloha č. 2). Znění kritérií již proběhlo 

schvalovacím procesem ŘO IROP - MMR.  

Usnesení 18-10-02/RO/1 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
kritéria k Výzvě č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému 

dle Přílohy č. 2 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 



 

3. Schválení Výzvy č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného 

systému 

Členové RO se seznámili se zněním Výzvy č. 4 IROP (viz Příloha č. 3) včetně k výzvě náležícím přílohám.  Výzva 
bude vyhlášena 1. 11. 2018 (za předpokladu, že výzva bude do té doby schválena ŘO IROP) a příjem žádostí 
o podporu v MS2014+ bude možný od začátku vyhlášení výzvy do 3. 12. 2018. Alokace výzvy (CZV) je ve výši 
6 631 580 Kč a míra podpory je 95 %. Minimální výše výdajů na projekt je 600 000 Kč, maximální 6 000 000 
Kč. Pokud by ze strany ŘO IROP byly vzneseny připomínky, které by vedly ke změně aktuální výzvy (např. výše 
alokace, způsobilé aktivity, změny ve studii proveditelnosti apod.), bude před vyhlášením opět zaslána RO ke 
schválení v novém znění včetně jejích příloh.  
 
Usnesení 18-10-02/RO/2 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Výzvu č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému dle 

Přílohy č. 3 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 
4. Schválení Interních postupů MAS Třešťsko – IROP 
Interní postupy (viz Příloha č. 4) jsou dokumentem, který popisuje proces spojený se všemi fázemi 
projektového cyklu na MAS. K jejich aktualizaci muselo dojít na základě revize osnovy Interních postupů, 
vycházejících ze znění Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD ze dne 1. 6. 2018. Znění 
Interních postupů pro oblast IROP již proběhlo schvalovacím procesem ŘO IROP – MMR. 
 
Usnesení 18-10-02/RO/3 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Interní postupy MAS Třešťsko – IROP dle Přílohy č. 4 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
5. Schválení Harmonogramu výzev IROP – CLLD 2018 

Harmonogram výzev IROP (viz Příloha č. 5) reflektuje vyhlášené výzvy pro rok 2018 včetně alokace na 

jednotlivá opatření. V listopadu 2018 vyhlásí MAS Třešťsko Výzvu č. 4 MAS Třešťsko – IROP – Podpora 

akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému s alokací 6,3 mil. Kč a v prosinci tohoto roku dále 

Výzvu č. 5 MAS Třešťsko – IROP – Podpora infrastruktury pro vzdělávání v základních školách s alokací 6,28 

mil. Kč.  

 

Usnesení 18-10-02/RO/4 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Harmonogram výzev IROP – CLLD 2018 dle Přílohy č. 5 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

6. Schválení aktualizace preferenčních kritérií pro Program rozvoje venkova 

Vybraná preferenční kritéria PRV prochází aktualizací (viz Příloha č. 6 - v příloze je uveden výčet jednotlivých 

změn). Po zanesení změn do formuláře Fiche, budou zaslány na Centrální pracoviště SZIF (dále jen CP  

SZIF) ke kontrole. Aktualizace kritérií probíhá v návaznosti na zkušenosti z již proběhlých výzev tak, aby byly 

postiženy celé škály číselných hodnot, potenciálních žadatelů a aby komentáře u jednotlivých kritérií jasně 

definovaly jejich bodovou hladinu. Pokud by došlo ze strany CP SZIF k úpravám, které budou mít zásadní vliv 

na charakter preferenčních kritérií, budou členům RO opětovně zaslány ke schválení.  

 
Usnesení 18-10-02/RO/5 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
aktualizaci v preferenčních kritérií Programu rozvoje venkova dle Přílohy č. 6 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Schválení Dodatku č. 1 k SCLLD MAS Třešťsko 

SCLLD MAS Třešťsko prošla úpravou, jež reflektuje požadavky území MAS vzešlé z komunitního projednání  

z 10. 4. 2018. (viz Příloha č. 7).  Po vypořádání připomínek ŘO IROP i ŘO PRV spojených se změnou SCLLD MAS 

Třešťsko by měl být dokument v lhůtě dané dokumenty řídích orgánů schválen. Dodatek č. 1 upravuje přesun 

finančních prostředků v oblasti IROP (ze specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 

cyklodoprava a specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – sociální 

bydlení na specifické cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 

základní školy a 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – hasičské stanice) a požadavky 

vycházející z Akceptačního dopisu PRV a IROP.  

 

Usnesení 18-10-02/RO/6 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Dodatek č. 1 k SCLLD MAS Třešťsko dle Přílohy č. 7 

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

8. Schválení Zprávy o plnění Integrované strategie 

Dne 15. 7. 2018 podala MAS Třešťsko přes MS2014+ Zprávu o plnění Integrované strategie (viz Příloha č. 8). 
Momentálně MAS čeká na připomínky k této zprávě. Za předpokladu, že by došlo v dokumentu po 
připomínkování k významným změnám, budou o tom členové RO informováni a schválí přepracované znění.  
 
Usnesení 18-10-02/RO/7 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
Zprávu o plnění integrované strategie dle Přílohy č. 8  

 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

 



 

9. Diskuze 

Nebyly podány další náměty k diskuzi.  

 

10. Závěr 

Ing. Vladislav Hynk ukončil jednání RO. 

 

V Třešti dne 2. 10. 2018  

Zapsala Bc. Renáta Kadlecová 

 

 

_____________________________________ 

Ing. Vladislav Hynk 

předseda RO MAS Třešťsko 


