
 

MAS Litomyšlsko o.p.s. IČO: 27506096 SÍDLO: Borská 125, Proseč 539 44 
TELEFON: +420 733 705 320 E-MAIL: mas-lit@seznam.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1217467319/0800 

1 

 
 
 

MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství 
 

 
Datum jednání:  28. 5. 2020 14:00 hod. 
Místo konání:   sídlo MAS – Borská 125, 539 44 Proseč (zasedací místnost, 1. patro) 
 

 
Přítomni: 
Rozhodovací orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina). 
 

 

Program: 

1. Zahájení ............................................................................................................................... 2 

2. Potvrzení předešlých hlasování per rollam (4. výzva PRV) ................................................. 2 

3. Příprava dalších výzev MAS v IROP ..................................................................................... 2 

4. Různé ................................................................................................................................... 3 

 
Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly 
všem členům Rozhodovacího orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě. 
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1. Zahájení 
V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, 
ověřovatelem zápisu byl zvolen František Bartoš (za Mikroregion Litomyšlsko). 
 

2. Potvrzení předešlých hlasování per rollam (4. výzva PRV) 
Od posledního jednání Rozhodovacího orgánu MAS proběhlo jedno hlasování per rollam, 
které se týkalo vyhlášení 4. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). 
Rozhodovacímu orgánu MAS byl předložen návrh nové výzvy MAS v rámci PRV, která 
zahrnuje jedinou Fichi č. 10 „Občanská vybavenost“, tj. podporované aktivity článku 20 
dle Pravidel pro opatření 19.2.1 PRV (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech – veřejná prostranství v obcích, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, 
vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení vč. knihoven, stezky, muzea a 
expozice pro obce). Předložený návrh 4. výzvy MAS v rámci PRV má následující parametry – 
termín vyhlášení výzvy MAS: 7. 5. 2020, příjem žádostí o dotaci: od 21. 5. 2020 do 15. 7. 
2020, termín registrace na RO SZIF: 30. 10. 2020, celková alokace výzvy MAS = Fiche 10 (tj. 
pouze dotace): 10 899 950,- Kč, max. výše způsobilých výdajů na 1 projekt: 1 000 000,- Kč. 
Z celkového počtu 6 členů Rozhodovacího orgánu MAS se vyjádřilo 6 hlasujících, kteří 
s vyhlášením této výzvy MAS a všemi jejími parametry souhlasili. Vyhlášení této výzvy MAS 
navržené dle e-mailu ze dne 28. 4. 2020, 15:32 tak bylo schváleno ke dni 29. 4. 2020 
nadpoloviční většinou všech členů, přičemž složení hlasujících plnilo podmínky 
usnášeníschopnosti. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. RO/06/05/2020: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schválil 4. výzvu MAS 
Litomyšlsko v rámci PRV vč. příloh, ve znění uvedeném v příloze zápisu, současně pověřil 
zaměstnance kanceláře MAS Litomyšlsko o.p.s. provedením nezbytných změn vyžádaných 
příslušnými orgány s tím, že v případě vynucených změn bude informován. Rozhodovací 
orgán MAS tak potvrzuje své hlasování per rollam. 
 
Pro usnesení:   6 
Proti usnesení:  0 
Zdržel/i se:   0 
 

3. Příprava dalších výzev MAS v IROP 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán MAS o tom, že 11. výzva MAS v rámci IROP (tj. 
Podmínky pro sociální služby a aktivity III. – SB) byla neúspěšná, protože do ní nebyla podána 
žádná žádost o podporu. 
Na posledním jednání Rozhodovacího orgánu MAS proběhla diskuze o tom, jak naložit 
se zbývajícími disponibilními finančními prostředky v Programovém rámci IROP SCLLD, 
na jaké aktivity zaměřit další výzvy MAS v IROP, možná poslední v tomto období. Kancelář 
MAS byla pověřena zjistit absorpční kapacitu území v jednotlivých možných oblastech a tuto 
otázku předložit Nejvyššímu orgánu MAS. Ředitel MAS nyní informoval Rozhodovací orgán 
MAS, že z mapování projektových záměrů a z jednání Nejvyššího orgánu MAS vyplynul návrh 
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vyhlásit ještě jednu výzvu MAS na podporu bezpečnosti dopravy (chodníky, …) a jednu výzvu 
MAS na podporu komunitních center, vždy na zbývající alokaci příslušných opatření 
Programového rámce IROP SCLLD, bez přesunu finančních prostředků mezi opatřeními.  
Rozhodovací orgán MAS pověřil zaměstnance kanceláře MAS přípravou těchto výzev MAS, a 
to v obdobných parametrech jako předchozí výzvy MAS zaměřené na dané aktivity. Nové 
výzvy MAS budou poté předloženy Rozhodovacímu orgánu MAS k projednání. 
 
USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. 
č. RO/07/05/2020: 
Rozhodovací orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. rozhodl o převodu 
nevyčerpané alokace 11. výzvy MAS v rámci IROP do alokací budoucích výzev MAS v rámci 
stejného opatření SCLLD. 
 
Pro usnesení:   6 
Proti usnesení:  0 
Zdržel/i se:   0 
 

4. Různé 
Ředitel MAS informoval Rozhodovací orgán MAS, že vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci s COVID-19 (novým typem koronaviru SARS-CoV-2), nouzovému stavu a dalším 
mimořádným opatřením informativní seminář pro potenciální žadatele ve 4. výzvě MAS 
v rámci PRV zaměřené na podporu občanské vybavenosti proběhl on-line formou namísto 
prezenčního setkání. Další plánovaný seminář, pro potenciální žadatele z řad MŠ a ZŠ 
ve výzvě OP VVV č. 02_20_080 Šablony III, byl prozatím odložen. Místo něj byla zástupcům 
škol nabídnuta možnost individuálních konzultací. 
 
 
 
Proseč 29. 5. 2020 
 
 
 

..................................      .................................. 
    František Bartoš             Petr Vomáčka 

    (Mikroregion Litomyšlsko)       (ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.) 
   (ověřovatel zápisu)             (zapisovatel) 
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