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ZÁPIS 
ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s.,  

konaného dne 15.6.2021 od 14. hodin 

 v prostorách CETT – Centrum enviromentálních technik a technologií 
 

Zapisovatel: Simona Budařová 

Ověřovatel: Ing. Hana Nováková 

Celkem hlasovacích práv 33 – přítomni členi + plné moci  

Jednání bylo usnášení schopné 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva a hospodaření společnosti za rok 2020 

3. Přehled čerpání jednotlivých operačních programů 

4. Plán aktivit na rok 2021-2022 

5. Volba orgánů 

6. Příprava období 2021 + koncepční část strategie veřejné projednání 

7. Ostatní 

 

 

Ad1) Zahájení 

 
  Zasedání Pléna bylo zahájeno ve 14.00 hod předsedou správní rady Vladimírem Měrkou. Pan 

předseda konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Poté předal slovo 

ředitelce Oslavka, o.p.s. Simoně Budařové. 
 

Ad2) Schválení výroční zprávy za rok 2020 
 
  Výroční zpráva byla členům pléna zaslána s časovým předstihem. K jednotlivým bodům pak 
Simona Budařová přednesla krátké informace. Znění předložené výroční zprávy včetně výsledku 
hospodaření bylo schváleno bez připomínek. – výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení: P1/1506/2021: 

Členi Oslavka, o.p.s. schvalují znění výroční zprávy včetně výsledku hospodaření za rok 2020 

Hlasování: Pro 33 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0  

Bylo přijato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

, 

 

 

Ad3) Přehled čerpání jednotlivých operačních programů 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

, 

Plénum bylo seznámeno s celkovým čerpáním finančních prostředků přes Oslavka, o.p.s. Nejvíce 
projektů bylo podáno v PRV. Největší objem finančních prostředků bude dorozdělen v IROP. Nejmenší 

zájem byl o OPŽP – také možná z toho důvodu, že zde byly nejnáročnější pravidla pro podávání Žádostí 

o dotaci a jednotlivým žadatelům by se vyplatilo spíše podávat žádosti na přímo. Mezi největší problémy 
ve vyhlašování výzev byly velmi často měnící se pravidla, a to zejména v IROP, ale také dlouhé průtahy 
ve schvalování výzev pro MAS (hlavně IROP). Množství předělávaných dokumentů – jako jsou interní 
směrnice (opět dlouhá čekací lhůta u IROP). Nejmenší problémy ve schvalování výzev a také 

s komunikací s ŘO byly v OPZ. MAS také ze začátku období nastavila preferenční kritéria tak, aby bylo 
podpořeno co nejvíce projektů s menší částkou, což se zejména v IROP ukázalo jako mylné.  

 

 

Ad4) Plán aktivit na rok 2021-2022 
 

 - Do 08.08.2021 bude podána koncepční část strategie SCLLD 21+ 

- Průběh 7/8 2021 – podána žádost o dotaci na MAP ORP Náměšť nad Oslavou III 

- 01/2022 – konec projektu MAP II – v rámci projektu proběhnou ještě tyto aktivity: 

o Lokomoce 

o Kantor Náměšť  
o Mozkoherna 
o Projekt ve spolupráci s VŠ, ZUŠ a ZŠ 

o Nákup školních potřeb 

- 06/2022 – konec projektu sociální plánování – v rámci projektu byly na stránkách Oslavka.cz 

zveřejněny informace pro situace, kdy bude někdo potřebovat radu nebo pomoc v sociální oblasti. Tyto 
komplexní informace usnadní občanům vyhledávání konkrétních informací v rámci sociálních služeb. 

Toto zde v našem území velmi chybělo, a tak i nadále se na těchto stránkách pracuje a neustále 
informace rozšiřujeme.    

- 2021-2022 – sběr projektových záměrů – dotazníkové šetření 

- 2022 – příprava akčních plánů 

- pokračování v realizaci projektu Animace škol a školských zařízení  

- pokračování v realizaci projektu Zlepšení řídících a animačních schopností MAS Oslavka, o.p.s. 

 

Kancelář MAS seznámila Plénum se zněním Informace o přechodném období a možnosti využít novou 
alokaci z Ministerstva zemědělství (č. j. MZE-31531/2021-14113) ze dne 21.5.2021. Na základě tohoto 
dopisu by mělo dojít k navýšení alokace MAS Oslavka pro Programový rámec PRV o 3 784 800 Kč na 
celkovou částku 17 786 470 Kč. Dále bylo plénum informováno o tom, že konečné přidělení prostředků 

může být ještě o něco vyšší – v případě, že některé MAS v ČR svoji alokaci odmítnou. 

Kancelář MAS informovala Plénum o aktuální poptávce po projektech v území. Níže jsou uvedeny 
všechny Fiche PRV, červeně jsou označeny ty, ve kterých kancelář MAS navrhuje přesouvat prostředky: 

 



 

 

 

 

, 

 
 

Plénum bylo vyzváno k vyjádření názoru na umístění dodatečných prostředků v případě, že konečné 
přidělení prostředků bude vyšší – v případě, že některé MAS v ČR svoji alokaci odmítnou. 

Podklady vztahující se ke změně, včetně všech příloh požadovaných Řídícím orgánem, budou na základě 

schválení Pléna předloženy po vydání akceptačního dopisu na MMR – ORP a MZE ve formě žádosti o 
změnu SCLLD. 

 

Usnesení: P2/1506/2021: 

Plénum schvaluje umístění dodatečných finančních prostředků do fichí, dle přiložené tabulky 

Hlasování: Pro 33 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0 

Bylo přijato 

 

 

Ad5) Volba orgánů 
 

  Ve složení výběrové komise byla navržena změna v podobě osoby, která bude zastupovat 
Městys Budišov a to: Hanu Klímovou nahradí Petr Piňos. Výběrová komise má jednoleté funkční období. 

Tudíž schválené období je do 14.6.2022. 

 

Oslavan, a.s. Hana Nováková Zaměstnanost 

Městys Budišov Petr Piňos Cestovní ruch 

FO Olga Křížová Enviromentální oblast 

Niva-Čikov, s.r.o. Pavel Rybníček Zemědělské podnikání + lesnictví 

Římskokatolická farnost Náměšť Hrubý Jaroslav Církve 

 

 

Usnesení: P3/1506/2021: 

Plénum schvaluje orgány výběrové komise 

Hlasování: Pro 32 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 1 

Bylo přijato 

 

 

Ad) 6 Příprava období 2021 + koncepční část strategie veřejné projednání 
 

  Plénum bylo seznámeno kanceláří MAS o stavu přípravy nové SCLLD. V současné době se 
dopracovává koncepční část SCLLD 21+, která byla vytvořena dle požadavků  
na strukturu a obsah strategií ve znění Metodického stanoviska č. 12 ze dne 26. března 2020 – max. 



 

 

 

 

, 

rozsah povinných částí 40 stran A4. Koncepční část byla Plénu představena k připomínkování  
a veřejnému projednání. Plénum po diskusi přijalo koncepční část bez připomínek.  

Dne 24. 5. 2021 byla vyhlášena výzva č. CLLD_21_004 - Výzva k předkládání koncepčních částí  

integrovaných strategií CLLD pro období 2021–2027. Příjem koncepčních částí SCLLD je v období 
1.6. – 31.8.2021. Pro podání do výzvy budou vymazány některé nepovinné kapitoly SCLLD.  
 

•  Předpokládaný termín podání SCLLD 21+: do 8.8.2021  
•  Předpokládaný termín schválení SCLLD 21+: cca do 31.12.2021  
•  Poté bude probíhat předkládání akčních plánů v průběhu roku 2022 a realizace nových 

 výzev asi až v roce 2023 – kromě přechodového období PRV – zde bude vyhlášena výzva v 
roce 2022. 

 

Usnesení: P4/1506/2021: 

Plénum schvaluje rozpracovanou koncepční část SCLLD Oslavka, o.p.s bez připomínek. Finální schválení 

dopracované koncepční části SCLLD Oslavka, o.p.s. bude na Programovému výboru – Plénum předává 

kompetence. Plénum také schvaluje podání koncepční části ve výzvě CLLD_21_004 Výzva k předkládání 
koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 v avizovaném termínu, tj. do 
8.8.2021. 

Hlasování: Pro 33 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0 

Bylo přijato 

 

Ad) 7 Ostatní 
 

 Dále bylo Plénum informováno o opatřeních v novém programovacím období. Jsou to stále 

dokumenty, který se mohou ještě v některých bodech měnit.  

 

PRV 

- Podpora konkurenceschopnosti zemědělců 

- Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských činností 

- Investice do zemědělské infrastruktury 

- Posílení rekreační funkce lesa 

- článek 20 

 

IROP 

- Bezpečnost v dopravě 

- Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

- Revitalizace veřejných prostranství 

- Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů II, III, IV. 

- Rekonstrukce infrastruktury MŠ 

- Infrastruktura ZŠ 

- Infrastruktura pro sociální služby 

- Revitalizace kulturních památek 

- Revitalizace a vybavení městských a obecních knihoven 

- Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 

- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

 



 

 

 

 

, 

OPZ 

- Budoucnost práce 

- Sociální začleňování 

- Sociální inovace 

- Materiální pomoc nejchudším osobám 

 

OPŽP 

- Snížení energetické náročnosti veř. Budov a veř. Infrastruktury 

 

OPTAK 

- posílení růstu a konkurenceschopnosti – opatření pro CLLD jsou stále v přípravě 

 

 

Dále byli členi Pléna seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2020 

 

 



 

 

 

 

, 

 

Usnesení: P5/1506/2021: 

Plénum schvaluje výsledek hospodaření 

Hlasování: Pro 33 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0 

Bylo přijato 

 

 

Zapsala: 16.06.2021   Simona Budařová            

 

 

Ověřil: Ing. Hana Nováková 

 

 


