
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉ RADY 

MÍSTNÍ AK ČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TEL ČSKO, o. s. 

Datum a místo konání:  středa 5. 3. 2014, v 9.00 v kanceláři Mikroregionu Telčsko 
  
 
Program: 

1) Úvod 
2) Schválení projektů I. výzvy 2014 
3) Audit 2014 
4) Dar Národní síti MAS 
5) Schválení darovacích smluv 
6) Výběrová řízení projektu Regionem Renesance zdravě 
7) OPTP 
8) Stav členské základny 
9) Různé 
10) Závěr 

 
 
 

1) R. Fabeš přivítal členy rady a zahájil schůzi.  
 

2) 23. 1. – 17. 2. 2014 byla vyhlášena I. výzva 2014. Celkem bylo přijato 5 žádostí. Jedna 
žádost neprošla administrativní kontrolou a byla vyřazena, jednu žádost stáhl sám 
žadatel. K hodnocení postoupily 3 žádosti. Opět proběhla veřejná obhajoba projektů. 
Každý žadatel předstoupil před výběrovou komisi a obhájil svůj projekt. K veřejné 
obhajobě se dostavili všichni žadatelé. Výběrová komise projekty obodovala a na základě 
alokací přidělených k jednotlivým fichím byly k financování doporučeny 2 projekty. Vybrané 
projekty budou zaregistrovány na RO SZIF v Brně v termínu 3. – 7. 3. 2014. 
 

Usnesení 140305/2: Výkonná rada MAS na návrh výběrové komise schvaluje 
k podpoře 2 projekty - viz příloha č. 1. 
Hlasování: (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování) 
 

3) E. Skálová navrhla zadat zpracování auditu za rok 2013 opět  p. Jarkovskému. Nabídková 
cena činí 9.900,- Kč + DPH.      
 
Usnesení 140305/3: Výkonná rada MAS schvaluje zadání auditu za rok 2013 p 
Jarkovskému. Hlasování: (3,0,0) 

 
 

4) Národní síť Místních akčních skupin požádala o další dar na činnost vyjednavače alokace 
na příští programovací období. Vyjednávání přineslo v loňském roce jednoznačné 
výsledky (např. zvýšení alokace na SLLD ze 4 na 20 miliard,zvýšení z financování 
přechodného období z 0 na 750 tis. Kč atd.).  
 
Usnesení 140305/4: Výkonná rada MAS schvaluje poskytnutí daru Národní síti Místních 
akčních skupin ČR, o.s. ve výši 5.000,- Kč a pověřuje předsedu podpisem darovací smlouvy 
(viz příloha č. 2).  Hlasování: (3,0,0) 

 



 
5) MAS Telčsko podala žádost o dotaci Kraje Vysočina na provoz MAS. Vlastní podíl musí 

být zajištěn z jiných než dotačních zdrojů, např. z darů. E. Skálová předložila seznam 
prvích sedmi obcí, které dar poskytnou - viz příloha č. 3). 

 
Usnesení 140305/5: Výkonná rada MAS schvaluje přijetí daru od obcí dle přílohy č. 
3 v celkové výši 70.000,- Kč a pověřuje předsedu podpisem darovacích smluv (vzor viz 
příloha č. 4).  Hlasování: (3,0,0) 
 

6) V rámci projektu Regionem Renesance zdravě již E. Skálová provedla poptávkové řízení 
na realizaci měkkých akcí. Nyní připravuje specifikaci pro poptávkové řízení na www 
stránky (viz příloha č. 5). 
MAS Jemnicko provedlo společné výběrové řízení na dodavatele 19 stánků na farmářské 
trhy. V hodnotící komisi zastupovala MAS Telčsko P. Fučíková. 
Hodnotící komise vybrala jako nejnižší nabídku Martina Pavlíčka s celkovou cenou 
207.537,- Kč vč. DPH. Z toho zaplatí MAS Telčsko 5 stánků v hodnotě 54.615,- Kč vč. 
DPH. 
 
Usnesení 140305/6: Výkonná rada MAS schvaluje uzavření smlouvy s firmou Martin 
Pavlíček s nabídkovou cenou 54.615,- Kč vč. DPH a pověřuje předsedu jejím podpisem.  
Hlasování: (3,0,0) 
 

7) MAS Telčsko podala žádost o dotaci do Operačního programu Technická pomoc. Dle 
posledních informací žádost prošla administrativní kontrolou, oficiální potvrzení zatím 
není. Prozatím byla na poloviční úvazek zaměstnána Magda Pojerová, která zpracovává 
podklady pro strategii. Další výdaje budou řešeny po oficiálním schválení dotace. 
V této chvíli je potřeba získat dotazníky od obcí, připravují se dotazníky pro občany, 
jejich distribuce proběhne i pomocí základních škol v regionu. 
 

8) E. Skálová informovala o tom, že členka MAS L. Škarková podala písemnou odhlášku ke 
dni 27. 1. 2014. Tímto dnem jí dle stanov skončilo členství. Do příští průběžné žádosti o 
proplacení etapy SPL bude potřeba podat hlášení o změnách. 
 
Usnesení 140305/8: Výkonná rada MAS bere na vědomí ukončení členství Ludmily 
Škarkové.  Hlasování: (3,0,0) 
 
V letošním roce proběhne standardizace MAS, při té příležitosti bude potřeba zaměřit se i 
na stabilizaci členské základny. 
 

9) Proběhla krátká diskuse o koncesích na prodej tvrdého alkoholu. 
 

10) Poté byla schůze ukončena. 
 
 

Zapsala: Eva Skálová 5. 3. 2014 
 

 
 ………………………………….. 
 Mgr. Roman Fabeš 
 předseda Místní akční skupiny 
 Mikroregionu Telčsko, o. s. 


