MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124,
38402 Lhenice

IČO: 26658691

Zápis z jednání Správní rady MAS
Termín a místo jednání: 27.1.2021 od 9.00 hod, kancelář MAS ve Lhenicích
Přítomni: Petr Leber, Jiří Iral, Milan Pešek, Zuzana Horká, Jaroslav Havel, Irena Pekárková, Miroslav Přibyl.
Další účastníci jednání: pracovnice kanceláře MAS, projektová manažerka.
Program zasedání:
1. Úvod.
2. Schválení výběru projektů 9. výzvy IROP - Prorodinné služby II , 10. výzvy IROP - Školství II a 11. výzvy
IROP - Sociální služby a sociální začleňování II vyhlášených MAS Rozkvět na podzim 2020.
3. Informace o průběhu standardizace MAS, rozšíření území MAS a přípravě strategie na další plánovací
období.
4. Informace o realizaci SCLLD a dalších činnostech MAS.
5. Informace o stavu přípravy ITI Českobudějovicko
6. Zpráva o realizaci Plánu zlepšování MA21 za rok 2020 – projednání a schválení
7. Návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2021 – projednání a schválení
8. Různé.
Ad 1) Na úvod byla zkontrolována usnášení schopnost Správní rady a poměr přítomných členů z hlediska
zastoupení veřejného a soukromého sektoru.
Předsedající potvrdil usnášeníschopnost jednání a jeho regulérnost.
Ad 2) Pí. Hůrská a pí. Fakenbergová informovaly o procesu příjmu a hodnocení žádostí v rámci aktuálních
výzev IROP a předložily návrh změny Finančního plánu IROP. Následovala diskuze přítomných členů SR,
předmětem byl převis předložených projektových žádostí v rámci 10. Výzvy MAS Rozkvět-IROP-Školství II
a současně malý zájem žadatelů o podporu v rámci 11. výzvy 11 MAS Rozkvět-IROP-Sociální služby a
sociální začleňování II.
Usnesení 2021/01/27/01: Správní rada na základě hodnocení Výběrová komise v rámci výzvy č. 9 MAS
Rozkvět-IROP-Prorodinné služby II schvaluje vybraný projekt k realizaci.
• Usnesení přijato jednomyslně.
Usnesení 2021/01/27/02: Správní rada přijala usnesení o přerušení projednání v rámci schválení výběru
projektů 10. výzvy MAS Rozkvět-IROP-Školství II. Správní rada pověřila Vedoucí SCLLD k provedení změn
ve finančním plánu IROP, aby mohla být navýšena alokace 10. výzvy MAS Rozkvět-IROP-Školství II za
účelem podpoření všech projektů. Správní rada se dohodla na novém termínu jednání dne 5.2.2021
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v 10,00 hodin v kanceláři MAS Rozkvět, z.s. ve Lhenicích. V případě potřeby bude tento termín přesunut.
• Usnesení přijato jednomyslně.
Následně jednání před dalším hlasováním opustil jednací místnost pan Iral, zástupce Mikroregionu
Chelčicko-Lhenický, svazek obcí, z důvodu možné podjatosti při schvalování výběru projektu 11. výzvy
MAS Rozkvět-IROP-Sociální služby a sociální začleňování II. Správní rada je nadále usnášeníschopná.
Usnesení 2021/01/27/03: Správní rada na základě hodnocení Výběrová komise v rámci 11. výzvy 11 MAS
Rozkvět-IROP-Sociální služby a sociální začleňování II schvaluje vybraný projekt k realizaci.
• Usnesení přijato jednomyslně.
Ad 3) Pí Hůrská podala informace o průběhu standardizace MAS, jejíž součástí je také rozšíření území
MAS o obce Přední Výtoň, Bohdalovice a Polná na Šumavě. Žádost o standardizaci byla podána po
technických problémech e-systému v 09/2020, předpokládáno je dokončení procesu do 03/2021.
V prosinci 2020 obdržela kancelář MAS souhlas obce Světlík se zařazením obce do „nové strategie“ na
programové období 2021+ a zároveň souhlas se zařazením do strategie současné SCLLD 2014-2020, které
se vztahuje k přechodnému období.
S tímto bodem souvisí také otázka tzv. přechodného období PRV(2021-2023), se kterým souvisí potřeba
aktualizace stávající strategie MAS, tento krok umožní již v uvedeném období „zálohově“ čerpat alokaci
PRV pro SCLLD2021+ a umožnit tak plynulou realizaci implementace dlouhodobé strategie MAS formou
individuálních projektů. Následovala diskuze.
Usnesení 2021/01/27/04: Správní rada pověřila Vedoucí SCLLD k provedení změn ve SCLLD 2014-2020 a
zajištění projednání „per rollam“ členskou schůzí MAS tak, aby mohla být předložena ke schválení a
následně mohlo být využito tzv. přechodného období PRV.
Usnesení 2021/01/27/05: Správní rada doporučuje Členské schůzi schválení zařazení obce Světlík do
zájmového území MAS Rozkvět, z.s. a pověřuje Vedoucí SCLLD k zajištění projednání per rollam.
Pí Hůrská podala informace o průběhu přípravy strategie na další plánovací období, kterou brzdí
především chybějící metodiky pro jednotlivé OP a jejich implementaci. Byla provedena rozsáhlá
analytická šetření, která budou základem pro komunitní projednávání v 1. pololetí 2021.
Usnesení 2021/01/27/06: Správní rada bere na vědomí informace o průběhu přípravy SCLLD2021+.
Ad 4) Pí. Hůrská informovala o realizaci SCLLD.
Pí. Fakenbergová informovala o realizaci projektu MAS v rámci OPZ „Příměstské tábory II., dle sdělení ŘO
v OPZ nebudou již vyhlašovány žádné další výzvy.
Pí. Hůrská informovala o postupu administrace 7. výzvy PRV, postupně žadatelé podepisují právní akt,
nově lze řešit i korespondenčně.
Pí. Krejčíčková zrekapitulovala stav přípravy projektu spolupráce CISTERSCAPES.
Následovala diskuze k PRV, s ohledem na stav plnění plánovaných indikátorů. Projednán návrh na
přípravu další výzvy PRV zaměřené na podporu podnikání v cestovním ruchu a investic obcí v rámci
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opatření č.20; následně by měla být vyhlášena ještě jedna výzva na podporu zemědělského podnikání,
s využitím zbývající alokace včetně nevyužité alokace na projekty spolupráce PRV, tento postup přispěje
k naplnění plánovaných indikátorů SCLLD 2014-2020.
Usnesení 2021/01/27/07: Správní rada pověřuje Vedoucí SCLLD k provedení změn ve finančním plánu
PRV, s ohledem na plnění plánovaných indikátorů a podporu investic obcí. A to následovně: pro výzvu č.
8 otevřít fichi č. 6 – Cestovní ruch s alokací 1 mil. Kč a fichi č. 8 – Naše obce s alokací 7 mil. Kč. Zbývající
alokaci převést do fiche č. 3 Zemědělské podnikání, která bude otevřena v následující výzvě.
Usnesení 2021/01/27/08: Správní rada schvaluje Zprávu o plnění Integrované strategie v roce 2020.
•

Usnesení přijato jednomyslně.

Dále byly zrekapitulovány informace k projektu ATCZ spolupráce zaměřený na snižování světelného
smogu, který je realizován s LAG Sterngartl Gusental. Pro letošní rok je mj. naplánována 2x exkurze do AT,
termínově bude přizpůsobena situaci pandemie covid19.
Usnesení 2021/01/27/09: Správní rada bere na vědomí informace o průběhu přípravy projektu
spolupráce PRV a realizace projektu Interreg ATCZ.
Ad 5) Pí. Krejčíčková informovala o postupu realizace projektu MAP II ORP ČB, kde působí MAS jako
realizátor projektu a komunikačně zajišťuje spolupráci na úrovni školního vzdělávání a předškolní
výchovy. Současně je osobně zapojena v PS Vzdělávání RSK JčK a PS IPRÚ ČB.
V rámci sběru investičních záměrů do tzv. Strategického rámce MAP II ORP ČB byla navázána základní
komunikace s projektovým týmem přípravy ITI Českobudějovicko, současně byla MAS identifikována jako
stakeholder ITI; aktuálním cílem je prosadit do implementace ITI Českobudějovicko téma vzdělávání jako
prioritní a zapojit se také do prioritizace dalších témat důležitých pro venkovskou část Českobudějovicka.
P. Havel sdělil přítomných informace o oslovení MM ČB ve věci přípravy ITI Českobudějovicko také ze
strany SO Blata.
Usnesení 2021/01/27/10: Správní rada bere na vědomí informace o průběhu projektu MAP II ORP ČB a
informace o ITI Českobudějovicko. Správní rada pověřuje pí. Krejčíčkovou, pí. Rychlíkovou, pí. Vopálkovou
a p.Havla ve věci komunikace s projektovým týmem přípravy ITI Českobudějovicko a zastupování MAS
Rozkvět jako identifikovaného stakeholdera ITI.
Ad 6 a 7) Pí. Krejčíčková předložila Vyhodnocení Plánu zlepšování MA21 za rok 2020, a na jeho půdorysu
pak návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2021.
Usnesení 2021/01/27/11: Správní rada schvaluje Vyhodnocení Plánu zlepšování MA21 za rok 2020.
• Usnesení přijato jednomyslně.
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Usnesení 2021/01/27/12: Správní rada schvaluje návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2021. Správní
rada pověřuje předsedu MAS k zapracování finančního rozpočtu na podporu MA21 do rozpočtu MAS pro
rok 2021.
• Usnesení přijato jednomyslně.
Ad 8) P. Leber informoval o podání žádosti o dar JčK ve výši 250 tis. Kč na provozní výdaje MAS.
Následovala diskuze přítomných k situaci v běžném provozu obcí ovlivněném covid19 pandemií a
souvisejícími omezeními a očekávaným sníženým výnosem z daní negativně ovlivňujícím nejen budoucí
investice obcí.
Jednání ukončeno, předseda poděkoval členům Správní rady za účast.
Zápis: pí. Hůrská
Ověření zápisu: ing. Leber

