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Zápis z jednání Programového výboru ze dne 7.2.2022. 

 

 
Přítomni: viz příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

Zapisovatel: Jaromíra Valehrachová 

Ověřovatel zápisu: Dagmar Vaňková 

 

 

Program:  

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zprávy ISG 

3. Schválení Výzvy č. 7 a kritérií do Fichí z PRV 

4. Schválení rozpočtu na rok 2022 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

Úvod – Šafránek, předseda PV, konstatoval, že je PV usnášeníschopný 

 

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Šafránek navrhl na zapisovatelku Valehrachovou a na ověřovatele zápisu Vaňkovou 

 

 

Návrh usnesení č. 1: 

PV schvaluje jako zapisovatelku Jaromíru Valehrachovou a jako ověřovatelku zápisu Dagmar 

Vaňkovou 

Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Zpráva o plnění IsG 

 

Návrh usnesení č. 2: 

PV schvaluje Zprávu IsG za období 7/21 – 12/21 

 

Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání opustil Musílek a přišla Fiedlerová. 

 

3) Schvalování Fichí pro Výzvu č. 7 PRV 
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Šafránek konstatoval, že  PV je usnášeníschopný a že poměr veřejného a soukromého sektoru 

je 50:50, lze tedy schvalovat fiche do PRV. Baladová seznámila PV se zněním fichí. Diskuse 

se rozvinula ohledně kritéria pro Fichi Investice v obcích. Fiedlerová předložila protinávrh. 

 

Návrh usnesení o protinávrhu č. 1:  

PV schvaluje kritéria v předloženém znění vyjma kritéria ve Fichi Investice v obcích  Počet 

obyvatel obce , kde se projekt realizuje. Navrhuje formulovat toto kritérium takto: do 500  - 30 

bodů, do 1000  - 20 bodů a nad 1000 obyvatel (včetně)10 bodů.  

 

Hlasování o protinávrhu: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení o protinávrhu bylo přijato 

 

Návrh usnesení o návrhu č. 3: 

PV schvaluje kritéria v předloženém znění. 

 

Hlasování o návrhu: Pro: 0   Proti: 6   Zdržel se: 0 

 

Usnesení o návrhu nebylo přijato. 

 

4) Rozpočet MAS 

Valehrachová seznámila členy PV s Rozpočtem MAS na rok 2022. Padlo několik upřesňujících 

dotazů. Jiša upozornil, že bude nutné počítat s navýšením plateb energií u pronájmu kanceláře. 

Valehrachová podotkla , že se bude jednat o jednotky tisíc a stávající výši rozpočtu tato položka 

neovlivní a bude čerpána v položce Ostatní služby. PV proto hlasoval o rozpočtu v předloženém 

znění. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

PV  schvaluje rozpočet MAS na rok 2022 v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro: 6   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

5) Diskuse:  

 

Valehrachová podala informace o jednotlivých OP. MAS půjde do všech programů, jen u 

OPŽP váhá, protože se jedná o velmi složitý program pro žadatele, MASky na něj nemají 

odborníky, nejsou připraveny žádné konkrétní projekty a není zřejmý jasný benefit pro 

žadatele, kteří budou žádat přes MAS . V každém případě bude sledovat vývoj situace. PV 

konstatoval, že přestože se jedná o složitý program, obce by měly být ve stavu připravenosti a 

při dobré konstelaci programu využít, protože tento program bude disponovat velkým 

množstvím finančních prostředků pro energetické vylepšování zejména veřejných budov. Jiša 

v této souvislosti upozornil na možnosti v oblasti elektromobility a úspor energií. Šafránek 
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informoval o programu ELENA Národní rozvojové banky, která spolupracuje s několika 

projekčními kancelářemi. NRB platí náklady (90%) na projekty a tím eliminuje rizika pro 

žadatele v jedné  složité oblastí OPŽP – a tou je příprava projektu. Chotěboř ji oslovila ke 

spolupráci. Zkušenosti ze Žďáru, který této spolupráce využil, sice  nejsou dobré, ale panuje 

důvěra v to, že program se zlepšuje a prvotní nedostatky budou odstraněny. Chotěboř bude 

informovat o svých zkušenostech na dalších zasedáních MAS. 

Valehrachová konstatovala , že do Fiche pro Investice v obcích očekáváme zvýšený zájem 

spolků, pro které bude nutná intenzivnější konzultační podpora. Také očekáváme, že se 

spolky a obce sejdou na semináři, kde si projasníme požadavky tak, aby mohla být alokace ve 

Fichi  co nejefektivněji čerpána. PV navrhl, ať MAS zpracuje požadavky, které musí Spolky 

splnit a ty zveřejní, aby se na podání žádosti mohly připravit. 

 

 

6) Závěr 

Šafránek poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 17:30 hod. 

 

 

 

Předseda programového výboru:   ………………………………………..   

 

 

Zapisovatelka:                      ………………………………………… 

 

 

Ověřovatelka:            ………………………………………… 
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