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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. 

 
 
Místo konání:   konferenční sál Multifunkčního domu v Bystrém 
Datum:   24.5.2021 14 hod. – 17 hod. 
Předsedající:   Mgr. Jan Neudert  
Ověřovatel:               Michal Serafin 
Zapisovatelka:  Leona Šudomová 
 
Program jednání: 
14, 00 – 14,30 Střední článek ve vzdělávání  

Host: Ing. Květa Vomočilová, odd. školství, MěÚ Polička 
 

14,30 – 16,00 Valná hromada MAS  
1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření MAS za rok 2020  
2. Výzvy MAS v roce 2021 a plán na rok 2022 
3. Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO 2021 – 

2027 
4. Návrh možných aktivit v Operačních programech 2021+  vč. návrhů na realizaci výzev 

MAS a projektů na území 
5. Modernizační fond 
6. Různé 

 

16,00 – 16,30 Koordinace dostupného bydlení na Poličsku – spolupráce mezi obcemi 
Host: Bc. Martina Černíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Polička 
 

 
 

Tematický den s MASkou byl zahájen úvodním bodem, který se týkal informací o projektu Střední článek 
ve vzdělávání, který je od letošního roku pilotován na území okresu Svitavy. Jako host byla přizvána Ing. 
Květa Vomočilová (odbor školství - ORP Polička), která informovala o aktivitách, které na území 
probíhají. 
 
Po tomto úvodním bloku zahájil předseda MAS oficiální jednání valné hromady. Konstatoval, že valná 
hromada je usnášeníschopná (přítomno 26 členů z 51). V úvodu vyzval přítomné k minutě ticha za 
zesnulého Ing. Josef Graciase, zástupce městyse Svojanov. Poté představil pana Lukáše Havlíčka, nového 
starostu městyse. 
 
Poté předal slovo manažerce Petře Martinů. Program jednání valné hromady byl zpracován do 
podrobné powerpointové prezentace, která bude všem členům MAS po jednání poskytnuta. 

 
 

1. Dne 18.5.2021 byla rozeslána všem členům MAS Výroční zpráva a výsledek hospodaření MAS za rok 
2020. Kontrolu hospodaření MAS a schválení výroční zprávy provedla kontrolní komise dne 17.5. 2021.  
Zároveň byly Ing. Ludmilou Talířovou provedeny 2 audity – audit účetní závěrky a audit provozních 
výdajů MAS financovaných z IROP. Během provedených kontrol a ověření nebyly shledány závady 
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v hospodaření a účetnictví MAS. Programový výbor na svém jednání před začátkem valné hromady 
doporučil výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2020 schválit. 

 
2. Petra Martinů stručně prezentovala dosavadní výsledky implementace strategie CLLD 2014-2020. 

Podala informace o počtech podpořených projektů v opatřeních a fichích  programových rámců a 
částkách dotací, které žadatelé obdrželi. Upozornila na detailní prezentaci jednotlivých projektů na 
webu MAS.  

 
IROP 

Dále informovala o možnosti dočerpání posledních zbývajících prostředků v programovém rámci IROP. 
Dle posledních písemného stanoviska ŘO IROP, MAS může vyhlásit v letošním roce poslední výzvy 
IROP, a to nejpozději do 15.11. 2021. Min. alokace výzvy je 200tis. Kč.  
 

        Současný stav čerpání IROP 

číslo opatření ÚSPORA 

CLLD 1 - bezpečnost 115 909,19 Kč 

CLLD2 - vzdělávání 0,00 Kč 

CLLD 3 - sociální služby 94 971,80 Kč 

CLLD 4 - sociální podnikání 0,00 Kč 

CLLD 5 - IZS 175 464,04 Kč 

CELKEM 386 345,03 Kč 

 
Po obdržení aktuálních finančních dat ze strany Ministerstva pro místní rozvoj vychází, že MAS má nyní 
vytvořené úspory v opatřeních CLLD 1,3 a 5 způsobené krácením a zúčtováním posledních 
zrealizovaných projektů na přelomu 2020 / 2021.  Celková úspora činí 386 tis. Kč. 
Výhled v dalších měsících:  
U opatření CLLD 1 může nastat další významná změna oproti stávajícímu zůstatku – dva projekty nyní 
prochází odvolacím / přezkumným řízením proti navrhovaným sankcím ze strany CRR, které nejsou 
ještě v této tabulce započítány. Tyto sankce mohou být až do výše cca 340tis. Kč. MAS s nimi nemůže 
kalkulovat dříve, než bude definitivně ukončeno přezkumné řízení. Pokud přezkumné řízení potvrdí 
sankce, pak dojde k navýšení zůstatku alokace MAS na cca 730tis. Kč a MAS bude stát před 
rozhodnutím, do jakých opatření IROP budou tyto prostředky nasměrovány. Toto rozhodnutí bude v 
kompetenci programového výboru. 
Již v průběhu předchozího jednání programového výboru vystoupil Mgr. Raditsch, který avízoval 
pravděpodobné odstoupení od projektu sociálního podnikání ve výši 1.170 tis. Kč.  
Po upřesnění částky zbývajících finančních prostředků IROP bude programový výbor rozhodovat o 
následujícím postupu: 
a)  Termín vyhlášení výzvy (popř. výzev) 
b)  Opatření, ve kterém bude výzva (popř. výzvy) vyhlášena 

 
 
PRV 

V letošním roce nebyla vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova. Postupnými realizacemi projektů 
z minulých výzev dochází k zúčtování skutečných nákladů, popř. snížení dotačních částek sankcemi.  
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 Název Fiche ÚSPORA 

F CLLD  6- Zemědělské podnikání 464 905,00 Kč 

F CLLD 7 - Lesnická infrastruktura 0,00 Kč 

F CLLD 8 – Podnikání na venkově 24 712,00 Kč 

F CLLD 9 - Uvádění produktů na 0,00 Kč 

F CLLD 10 - Technika do lesů 24 990,00 Kč 

F CLLD 11 - Rekreační fce lesa 0,00 Kč 

F CLLD 12 – Projekty spolupráce 0,00 Kč 

F CLLD 15 - Život na venkově - čl. 20 539 034,00 Kč 

CELKEM 1 053 641,00 Kč 

 
Petra Martinů stručně okomentovala, jak došlo k úsporám v jednotlivých Fichích. 

 
ŘO PRV schválil přechodné období realizace celého programu PRV, a to do roku 2023. Pro MAS z toho 
vyplývá prodloužení realizace stávajícího  PRV = stejné Fiche a podmínky za „nové“ peníze z nového 
období 2021+.  
MAS obdržela nabídku MZe na přidělení max. alokace pro přechodné období ve výši  4 178 700 Kč z 
alokace nového období. MAS tedy může vyhlásit výzvu na Fiche schválené ve stávající strategii. Musí 
zajistit realizaci výzev PRV pro celé své území působnosti a vyčerpání celé alokace. 
Na základě souhlasu programového výboru s přijetím nabízené alokace z nového období poté MAS 
zaktualizuje finanční plán strategie a v r. 2022 a může vyhlašovat výzvy na schválené Fiche. 
Proces výzvy a podmínky financování budou totožné se stávajícím nastavením. 
Nejbližší výzvu by tedy MAS mohla vyhlásit v roce 2022 navýšenou o prostředky z nového období.  
 

VÝŠE ALOKACE NAVRHOVANÁ MZe PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ =  
VÝZVY 2022 - 2023 4 178 700,00 Kč 

ZŮSTATEK Z NEDOČERPANÝCH VÝZEV 2017-2020 1 053 641,00 Kč 

  

NAVRHOVANÁ ALOKACE PRO VÝZVY 2022  a 2023 5 232 341,00 Kč 

 
 

3. Petra Martinů informovala o přípravách MAS na nové programové období 2021+, které bylo zahájeno 
prvním krokem, a to standardizací MAS.  
Dalším nezbytným krokem je vytvoření Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS POLIČSKO 2021 – 2027.  Na té MAS začala pracovat již v průběhu léta 2020. Výsledkem je návrh 
koncepční části SCLLD 2021+ s analýzou potřeb v území, která byla projednána na on-line valné 
hromadě v únoru 2021 a posléze připomínkována. Na analýzu potřeb poté navazuje strategická část a 
implementace strategie. Celý návrh dokumentu byl zveřejněn k veřejnému připomínkování na webu 
MAS v průběhu měsíce května. Došlé připomínky byly zapracovány a výsledný návrh Petra Martinů 
znovu prezentovala přítomným členům MAS. 
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4. Petra Martinů informovala členy MAS o aktivitách, které budou podporovány v novém programovacím 
období 2021+ v operačních programech IROP, SZP, OPZ, OPŽP, OP TAK a  OP JAK. Zároveň uvedla, jakým 
způsobem budou výzvy a projekty v jednotlivých OP administrovány a jakou roli bude mít při jejich 
implementaci MAS. 

 

5. Petra Martinů dále poskytla členům MAS informace o Modernizačním fondu- novém typu nástroje na 
podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické účinnosti. Již 
začátkem roku 2021 MAS podala předběžnou žádost v rámci předregistrační výzvy, čímž zazávazkovala 
alokaci pro budoucí projekty realizované na území MAS. Petra Martinů popsala jednotlivé programy, 
které fond nabízí a také dosud známé základní informace o způsobu administrace žádostí. Informovala o 
společném postupu 6 MAS v Pardubickém kraji při přípravě školení a konzultací pro zájemce o OZE a 
možnosti financování z Modernizačního fondu nebo OPŽP.  

 
Dále zmínila podporu v oblasti zavádění vysokorychlostního internetu, kterou iniciuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Pro koordinaci a poskytování informací fungují v každém z krajů koordinátoři. Za 
Pardubický kraj je jím Mgr. Bc. Tomáš Krátký, který již navštívil některé z obcí MAS, které mají sníženou 
možnost připojení k vysokorychlostnímu internetu.  
Petra Martinů nabídla členům MAS v případě jejich zájmu zorganizovat informační semináře vedené 
kompetentními osobami k problematice Modernizačního fondu a vysokorychlostního internetu. Pro 
zjištění zájmu budou všichni členové MAS osloveni. 
 

6. Petra Martinů stručně informovala o průběhu realizace projektů Místní akční plán vzdělávání na území 
Poličska II a Střednědobém plánu rozvoje soc. služeb na území Poličska. 
Jiřina Leinweberová, metodik projektu SPRSS, zmínila zjištěnou problémovou oblast, která se prolíná 
nejen územím naší MAS a tou je absence prostupnosti sociálního bydlení a absence bydlení pro osoby 
v nouzi z konkrétních cílových skupin. 
Za účelem zvýšení informovanosti o tomto problému mezi zástupci samospráv ORP Polička  byla 
přizvána Bc. Martina Černíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  MěÚ Polička, která 
poskytla bližší informace o problematice sociálního bydlení v Poličce a na jednání probíhala diskuse 
k tomuto tématu.  
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY MAS POLIČSKO z.s. ze dne 24.5.2021 
 
Valná hromada schvaluje:  

• Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2020, kladný výsledek hospodaření ve výši 35 725,26 
Kč bude převeden do rezerv hospodaření MAS 
 
Hlasování:  
pro 26  proti 0  zdržel se 0 
 

• návrh Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoj MAS POLIČSKO z.s. na období 
2021 – 2027. 
 
Hlasování: 
pro 25  proti 0  zdržel se 1 

 
 
Valná hromada pověřuje: 

• předsedu MAS a manažerku MAS k vykonání všech úkonů spojených se schválením Koncepční části 
SCLLD MAS POLIČSKO z.s.  na období 2021 – 2027 ze strany MMR ČR – Odbor regionální politiky 
 

 
Valná hromada bere na vědomí: 

• zprávu o provedených auditech MAS za rok 2020 

• informace o podpořených projektech v rámci výzev MAS POLIČSKO z.s. v období 2014 – 2020. 

• informace o výzvě programového rámce IROP v roce 2021 

• informace o postupu přípravy na výzvu programového rámce PRV v roce 2022. 

• informace o návrhu podporovaných aktivit z OP v novém progr. období 2021 – 2027.  

• informace o Modernizačním fondu  

• informace o průběhu realizace projektů Místní akční plán vzdělávání na území Poličska II a 
Střednědobém plánu rozvoje soc. služeb na území Poličska 

 
 

 
                                                                                            

Předsedající:   Mgr. Jan Neudert  ……………………………………………………….. 
 
Ověřovatel:  Michal Searfin                     ……………………………………………………….. 
 
Zapisovatelka :  Leona Šudomová   ……………………………………………………….. 
 
 

V Bystrém dne 25.5.2021 
 


		2021-05-31T12:43:08+0200
	Leona Šudomová


		2021-06-02T09:59:49+0200
	Jan Neudert


		2021-06-03T08:03:17+0200
	Michal Serafin




