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Zápis z 51. jednání Správní rady obecně prospěšné 

společnosti Podhůří Železných hor konané dne 12.12.2022. 
 

 

 
 

Zapisovatel:    Jana Baladová 

Ověřovatel zápisu:   Ladislav Dopita 

 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Zpráva o činnosti MAS – informace o možnostech čerpání dotací v novém 

programovém období 

4. Personální záležitosti 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

1) Úvod – pan Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy a v 15:30 zahájil 

jednání. Oznámil, že je přítomno 7 členů a správní rada je usnášeníschopná. Poté přítomné 

seznámil s programem jednání. 

 

Návrh usnesení č. 1/51:  

SR schvaluje program jednání 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu pana Ladislava 

Dopitu 

 

Návrh usnesení č. 2/51: 

SR schvaluje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu pana Ladislava 

Dopitu  

  

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 
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3) Zpráva o činnosti MAS 

 

Paní ředitelka přivítala přítomné a seznámila je s činností MAS za uplynulý rok.  

V realizaci je projekt MAP III Akční plánování (rozpočet 3,4 mil do 30.11.2023) – zapojeny 

jsou všechny školy ORP Chotěboř. V roce 2022 proběhla 3 setkání ředitelů škol, probíhala 

setkávání pracovních skupin čtenářská, matematická gramotnost, finanční, rovné příležitosti, 

místní vzdělávání. V rámci MAP III spolupracujeme formou DPP s 35 pedagogy a odbornými 

pracovníky. Zrevidovali jsme Strategický rámec MAP III tak, aby reflektoval souhrn projektů 

do připravované výzvy IROP na ZŠ. MAS iniciovala akci v rámci projektu MAP III na 

revitalizaci tůňky pro obojživelníky v Bezděkově. Ve spolupráci s obcí Bezděkov, CHKO 

Železné hory a Ekoklubem Gymnázia Chotěboř vzniklo terénní pracoviště s edukační funkcí. 

Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině a přílivu uprchlíků jsme v rámci PS Rovné příležitosti 

projektu MAP III začlenily i ukrajinské pedagožky.  

 

V Šablonách, které administrujeme je zapojeno 8 školských zařízení, 4 již vstoupili do OP JAK 

(MŠ Víska, MŠ Chotěboř, ZŠ a PŠ Chotěboř a ZŠ Buttulova, ostatní školy dokončují MAP III 

a/nebo se chystají podat žádost do OP JAK. Z projektu jsou financovány personální záležitosti 

(např. dětská psycholožka působící na ZŠ Smetanova), a edukační projekty. 

 

Lokální produkce 

Podpora lokální produkce v rámci kampaně Podhůří Železných hor sobě! pokračuje propagací 

formou rozhovorů v ECHu, vydali jsme mapu a propagační brožuru a prezentovali na Dnech 

města Chotěboř.  

 

Výzvy a projekty 

Konzultační činnost k projektům OPZ, IROP, PRV. Administrativní pomoc u žádostí PRV. 

Stav programů období 2014–2021: OPZ vyčerpán, OPŽP uzavřen, IROP vyčerpán, v PRV 

chystáme vyhlásit poslední výzvu na zbytek alokace. 

 

Požádali jsme ve výzvě Ministerstva kultury na Kreativní učení o podporu lektorování ve 

školách ORP Chotěboř. Zapojujeme 8 místních lektorů v projektu Podhůří školám! - celkem 

700 hodin lekcí za 980 000 Kč. Program má sloužit k podpoře psychohygieny ve školách, je 

zaměřen na žáky i učitele. MAS administruje. 

 

Nová zelená úsporám light  

Výzva bude vyhlášená v lednu a otevřená bude do srpna 2024. MAS bude žadatelům 

zhotovovat odborný posudek a závěrečnou zprávu, v případě zájmu provede žadatele celým 

procese administrace. O dotace je ze stran žadatelů velký zájem. Podrobné informace budou 

zveřejněny v lednu, až bude mít MAS k dispozici ucelenou metodiku. 

 

Příprava nového období 

V rámci OPZ byl podán projekt na období 2023–2029 určený na sociální práci v obcích 

(konzultace se sociálními službami, sociálním odborem města Chotěboř, Krajem Vysočina, 

MPSV, spolupráce s organizací RUAH Benešov, která tuto službu provozuje) s názvem 

Podhůří Železných hor lidem! – bylo požádáno celkem o 2 úvazky. 1,5 sociální pracovníci a 

0,5 koordinační pracovník. Projekt na 6 let, rozpočet 10 000 000 Kč, bude administrovat MAS. 
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Dále jsme na OPZ podali žádost na projekt Začleňování lidí z Ukrajiny s rozpočtem 1,4 mil 

(0,45 úvazku + DPP) na období 2023–2025. 

Proběhl sběr projektových záměrů k nastavení programových rámců IROP, v září proběhlo 

veřejné projednání.  

 

Vzdělávání pracovníků MAS 

Účastníme se vzdělávání a seminářů ohledně MAP III, krajských a národních setkání MAS, 

Konference prevence sucha ve městech, v červnu se paní Valehrachová účastnila 

mezinárodního setkání MAS v Jeseníkách a v říjnu v Lednici. Paní Baladová se účastní 

seminářů na projekt Nová zelená úsporám Light. 

 

Spolupráce 

Nadstandardní spolupráci jsme rozvinuli s Geoparkem ŽH, AOPK, Ekoklubem Gymnázia 

Chotěboř, DDM Junior, MAS Královská stezka, Ekocentrem Horní Krupá. 

 

Kontroly 

V PRV jsme řešili odvolání žadatele Městys Libice nad Doubravou. SZIF a následně 

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že MAS postupovala správně. V lednu byla zkontrolována 

v systému MS2014+ Výzva č. 9 z IROP na Zvyšování bezpečnosti dopravy – bez výhrad.  

V únoru proběhl audit – bez výhrad. 

 

Finanční záležitosti 

Byla schválena a proplacena předběžná platba na Provozní výdaje MAS (MMR) a schváleny a 

proplaceny žádosti o platbu MAP III (MŠMT). ČSOB byla požádala o navýšení úrokových 

sazeb u spořícího účtu – navýšili na 1,8 %.  

 

Ostatní 

Do června 2022 jsme poskytovali praxi dvěma studentkám VŠP Jihlava. Paní Valehrachová 

byla nominována Regionální stálou konferencí za MAS Kraje Vysočina jako hodnotitelka do 

výzvy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center vyhlašované Ministerstvem kultury. 

Jedná se o funkci čestnou a MAS tímto vychází vstříc Kraji Vysočina za podporu, kterou MAS 

poskytuje. Hodnocení proběhlo v listopadu 2022. 

 

Návrh usnesení č. 3/51: 

SR bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za rok 2022. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

4) Personální náležitosti 

Předseda správní rady navrhl udělení finančních odměn za I. pololetí 2022, a to ve výši 20 000 

Kč pro Jaromíru Valehrachovou v projektu MAP III za organizaci akcí nad rámec povinných 

výstupů projektu a nadstandartní práci se zástupci školských zařízení a 20 000 Kč pro Janu 

Baladovou za nadstandardní práci v projektu Regiony sobě! a nadstandardní konzultační 

činnost žadatelům realizujících projekty ve výzvách PRV. 

Pan Šimon se přihlásil o slovo s tím, že by MAS měla pokračovat v trendu začleňování projektů 

z různých oblastí a navyšování pracovních úvazků v souvislosti s těmito projekty. Pro 

přehlednější posouzení nároku na odměny pak navrhuje, aby MAS prezentovala své výkony ve 
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srovnání s ostatními MAS a vytvořila kritéria pro hodnocení úspěšnosti MAS, a to optimálně 

tak, aby zahrnovala i ekonomické parametry. Pan Škaryd a pan Musílek podotkli, že 

ekonomická aktivita MAS není stěžejní, protože MAS se zaměřuje na veřejně prospěšnou 

činnost, nicméně hlídat ekonomickou stabilitu MAS považují také za důležité. 

 

Návrh usnesení č. 4/51: 

SR schvaluje odměny pro paní ředitelku Jaromíru Valehrachovou a paní Janu Baladovou 

v navržené výši. Ukládá MAS do příštího zasedání SR vytvořit kritéria, dle kterých by SR 

přehledněji stanovovala výši odměn a prezentovat srovnání s ostatními MAS. 

 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

5) Diskuse:  

Paní ředitelka přednesla členům požadavek na obnovu a rozšíření IT techniky. Dále je potřeba 

pořízení skříně a kancelářského stolu a židle pro kolegyni, která se vrátí z MD a nastoupí na 

poloviční úvazek zpět do MAS, případně pro další pracovníky, kteří by nastoupili v souvislosti 

s realizací nových projektů MAS. 

SR ukládá MAS zhotovit komplexní nabídku na pořízení IT techniky a oslovit více firem. 

 

 

6) Závěr 

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 18:10 hod. 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Jana Baldová     ……………………………………….. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Ladislav Dopita  ………………………………………… 

 

 

 

Předseda správní rady: Ing. Tomáš Škaryd  ………………………………………… 

 

 


