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Zápis  /č. SR / 5/ VIII / 2015/ 

 
pracovní schůzky správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 24. 8. 2015, od 16.30 hod. 
 
Přítomni:  Mgr. Audy, Ing. Bouček CSc., Ing.Kučera, Ing. Bučková  
Omluveni:       Ing. Šmaková, Komínek 
Přizváni:    Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti – omluvil se 

        Mgr. N. Jašová, manaţer MAS, odp.za strategii - dovolená 
  JUDr. Diana Kutnerová, koordinátorka projektu přípravy strategie-přítomna 
  Ing. Radovan Necid, předseda Rozhodovacího orgánu MAS- přítomen 
              Ing. Zuzana Villertová, předsedkyně Výběrového orgánu MAS - omluvena 
              Bc. Tereza Samešová VIA ALTA Třebíč- přítomna  
            (viz. přiloţená presenční listina( 

 

1. Jednání bylo svoláno za účelem podání informací členům SR a předsedům orgánů    
     MAS, se stavem přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na    
     období 2014 -2020 (SCLLD). 
     Mgr. Jašová vypracovala podrobný dotazník pro obce a další subjekty, ve kterém jsou        
uvedena jednotlivá opatření schválených aktuálních operačních programů vládou ČR a EK.  
     Poznatky z dotazníkového šetření jsou průběţně vyhodnocovány Mgr. Jašovou a JUDr.   
     Kutnerovou. 
 
2. JUDr. Kutnerová sdělila informace ze školení , týkajícího se zpracování SCLLD ze dne 
29.7.2015 v Praze. 
    Bylo sděleno, ţe se MAS při tvorbě strategií musí řídit i Metodikou integrovaných nástrojů   
vydanou MMR a metodikami jednotlivých ministerstev (MMR, MPSV, MZe), které budou 
vydány v průběhu měsíců srpna a září 2015. 
   Po vydání Metodik lze vytvářet programové rámce se zaměřením na   jednotlivá opatření, 
která budou opřená o socioekonomickou analýzu území a výsledky komunitních projednání. 
 
    Co se týká obcí v území působnosti MAS, proběhla jednání s většinou z nich, se 49. 
Výsledky z jednání, tj. projektové záměry, jsou připraveny k zapracování do programových 
rámců SCLLD. 
    Alokace finančních prostředků pronaši  MAS na období 2014 – 2020 byla sníţena, a to na 
84 mil., vč. 13 mil. na reţijní náklady. 
 
3. Bc.Tereza Samešová sdělila, ţe ţádost o zaslání projektových poţadavků zaslala jiţ 
v době zpracování pracovní verze strategie do všech obcí na území působnosti MAS, řadě 
podnikatelů a neziskovým organizacím s dostupnou e-mailovou adresou. Vráceny byly 
informace asi z 30 procent.  
Ţádosti odeslala p.Samešová z osobní emailové adresy, je moţné, ţe i z tohoto důvodu byla 
tak malá úspěšnost odpovědí. 
 Pro příště je nutné komunikovat  s dotazovanými subjekty z adresy MAS po dohodě s Mgr. 
Jašovou. 
    Bc. Samešová jako zástupce spol. VIA ALTA Třebíč, potvrdila dopracování SCLLD na 
období 014 – 2020 v podobě, která bude předloţena ke schválení Ministerstvu zemědělství. 
    Základní kostru aktivit zpracuje Bc. Samešová do jednoho týdne po vydání Metodik   



    jednotlivými ministerstvy. Tento dokument bude rozeslán všem přítomným a pozvaným ke  
    konzultaci. 
 
4. Ing. Bučková informoval o stavu přípravy standardizace MAS. SZIF povolil moţnost  
    průběţného zasílání oprav a připomínek, které pověřená pracovnice SZIF Mgr. Hrabalová  
    k námi zaslaným dokumentům odesílá. První opravy dokumentů byly na SZIF    
    odeslány 3. 8. 2015. Reakce na odeslané dokumenty byla doručena v pátek 21.8.2015. 
    Byly sděleny některé změny, které bylo nutné v Zakládací smlouvě a Statutu přepracovat. 
 
    Poţadavek členů správní rady, aby tato schvalovala výběr projektů navrţených  
    Rozhodovacím orgánem MAS k realizaci vč. výše alokace, byl navrţen k odstranění ze   
    Statutu s odůvodněním, ţe „Společnost nemá právo zasahovat do kompetencí, či    
    osobovat si kompetence, které dle Metodiky Leader náleţí pouze orgánu MAS“. 
 
    Další navrţené změny doporučené sdělením z 21.8. budou zapracovány do dokumentů  
    MAS a odeslány na SZIF do konce týdne. 
 
5. Příští jednání správní rady MOST Vysočiny o.p.s – navrţeno na 15.9.2015 v 15.30 hodin.   
    Datum jednání bude pozvánkou potvrzeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Bučková 
 
 
 
 
Ověřila: JUDr. Kutnerová 
 
 
     
     
 


