
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, o. s. 

Datum a místo konání: 16. 06. 2014 v 16.00 v kanceláři Mikroregionu Telčsko  

Program: 

1) Úvod 

2) Informace o rozšíření území MAS 

3) Přijetí nových členů, informace o stavu členské základny 

4) Projekty MAS 

5) Příprava strategie na další plánovací období 

6) Plánování činnosti MAS v dalším plánovacím období 

7) Různé 

8) Závěr 
 

1) Úvod 

Členskou schůzi zahájil Miroslav Požár. Seznámil zúčastněné s programem schůze. 

 

 

2) Informace o rozšíření MAS 

M. Požár informoval členy MAS o přistoupení tří obcí do MAS Telčsko. Tyto obce: 

Panské Dubenky a Klatovec (ORP Telč) a Kaliště (ORP Jihlava) se staly členy 

Mikroregionu Telčsko, tudíž se automaticky stávají členy MAS Telčsko.  

Členská schůze bere na vědomí. 
 

 

3) Přijetí nových členů, informace o stavu členské základny 
V roční čekací – zkušební lhůtě byla dvě sdružení: Orel Telč a Novoříšský kulturní spolek. M. 

Pojerová informovala o ukončení čekací lhůty. Členové MAS byli informováni o přijetí těchto 

dvou spolků za řádné členy, které přijala na schůzi ze dne 16. 6. Výkonná rada.  

Dále členové byli informování o odhlášení dvou členů: paní Škarkové a Mysliveckého 

sdružení Telč – tyto změny jsou již nahlášeny na SZIF.  

Další informace se týkala o přihlášce dalšího zájemce do MAS Telčsko. Luděk Rux podal 

přihlášku dne 16. 6. 2014 – od této doby mu běží roční čekací lhůta.  

V současné době je tedy 26 členů MAS – plus jeden v roční čekací lhůtě. 

Členská schůze MAS bere na vědomí. 

 
 

4) Projekty MAS 

P. Karásková seznámila členy MAS s projekty MAS. V rámci SPL bylo vyhlášeno 9 

výzev. V rámci těchto výzev podalo úspěšně žádost 52 žadatelů z toho je jejich ještě 

14 v průběhu realizace a čekají na ŽOP. Jedná se o tyto projekty: Agrodast: Nákup 

CNC soustruhu; Mgr. Abraham Hofhanzl: Rekonstrukce sklepních prostor; Krteček – 

Rodinné centrum Telč; Martina Bartoňová: Vybavení prádelny; Služby Telč: Hřiště u 

Staroměstkého rybníka; Jaromír Mazal: Zkvalitnění zázemí u… Roštejna; Sportovní 

klub Telč: Zkvalitnění chatové osady; Obec Řásná: Úprava veřejného prostranství; 

Obec Třeštice: Dobudování místních komunikací; Město Telč: Zkvalitnění zázemí ZŠ 

Masarykova; OOARCHITECTS: Modernizace HW a SW; Radkov: Rekonstrukce 



místní komunikace a veřejného prostranství; Horní Myslová: Údržba veřejného 

prostranství; Ing. Roman Kadlec: Rekonstrukce prodejny U Kolářů. 

Členové berou na vědomí. 

 

5) Příprava strategie na další plánovací období 

M. Pojerová seznámila členy s přípravou strategie MAS – v jaké fázi se strategie 

nachází. Dále se na členské schůzi projednávali jednotlivé strategické cíle, které budou 

obsahem strategie a na základě kterých se bude žádat z operačních programů.  

Strategie podléhá standardizaci MAS – která závisí na nových stanovách, změně 

statutu MAS – z o.s. na spolek – zápisem do Rejstříku.  

 

6) Plánování činnosti MAS v dalším plánovacím období 

Členové byli vyzváni na členské schůzi, aby se zamysleli nad další činností MAS 

Telčsko. Aktivity by se měly odvíjet od operačních programů, ale bylo by lepší 

dopředu si stanovit, kam by se měla MAS ubírat.  

Členové byli vyzváni k zaslání plánu pro aktivity MAS do 25. 6. 2014  

 

 
7) Různé 

V různém se řešil projekt rekonstrukce školního statku, kdo a kdy bude realizovat.  

 

 

 

8) Závěr 

Poté R. Fabeš schůzi ukončil. 

 

 

Zapsala: Magda Pojerová 16. 6. 2014 

 

 

 

 

……………………………….. 

 Mgr. Roman Fabeš 

předseda Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, o. s. 


