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V Proseči dne 15.5.2013 
 
 
 

Zápis z jednání 
na jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 
 
 
Termín: úterý 14.5.2013 16.00 hod  
Místo jednání: Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulovec, 
Proseč 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
 

Program jednání: 
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6) Strategie MAS ............................................................................................................... 2 
7) Budoucí plány pro MAS Litomyšlsko – důležité!!! .......................................................... 3 
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 1) Zahájení 
  
Ivona Svobodová přivítala přítomné hosty. 
 
 2) 6. výzva Info 
 
Podaných bylo 15 projektů v celkové výši 4.945 tis., 1 projekt byl zastaven, u dalších 2 hrozí 
zastavení administrace. Z toho důvodu byla vyhlášena 7. výzva z příjmu žádostí s původně 
avizovanou alokací 441.000,- Kč nebo alokací 862.896,- Kč (možné navýšení o 2 projekty, kde 
hrozí zastavení administrace). Nyní je zastavení administrace projektů a případné zvýšení alokace 
v jednání. Ivona Svobodová bude informovat neprodleně, jakmile zjistí relevantní informace. 
Nyní jsou projekty z 6. výzvy na administrativní kontrole na RO SZIF HK a na schválení CP SZIF 
Praha. 
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 3) Projekty 
Pracovní skupina Projekty funguje a pracuje a podílí se na přípravě dalších rozvojových 
projektů. 
Finanční gramotnost – Ivona Svobodová informovala o zapojení středních škol ve spolupráci s 
Pardubickým krajem, kde probíhala jednání a nyní je nastavena spolupráce. Možnost rozšíření 
v případě úspěchu jednání na celé území Pk.  
Naučné stezky – nyní ve fázi realizace, přistoupil partner Kraj Smetany a Martinů – hradí si svou 
část projektu. Krytí z IV.1.1. – PRV. Bude se tisknout letáček – distribuce IC, školy, obce, 
propagační akce. 
Zpravodaj č. 3 – nyní se připravuje 
Personální poradenství – Ivona Svobodová informovala, že se nyní čeká na přidělení dotace 
z Pardubického kraje, červen/červenec 2013 ve výši 2x 100.000, - Kč 
Země živitelka 2013 – pojede zástupce IC Sdružení obcí Toulovcovy Maštale + starosta města 
Proseč. Ivona Svobodová vyzvala přítomné na tipy k prezentaci ručního řemesla na ZŽ.  
 
 
Ostatní: 
Členský příspěvek NS MAS ČR – Ivona Svobodová informovala přítomné členy o navýšení 
příspěvku na 10.000,- Kč + příspěvek na koordinátora 5.000,- Kč. Ivona Svobodová navrhuje 
uhradit členský příspěvek i částku na koordinátora.  
Návrh p. Boštík: zjistit proč je takový nárůst členského příspěvku, jaké činnosti jsou NS MAS ČR 
realizovány. 
Partnerství – Ivona Svobodová informovala přítomné členy o nových partnerských smlouvách – 
město Proseč, Sdružení obcí Toulovocvy Maštale. Rozjednané – Obec Poříčí u Litomyšle, Zámek 
Nové Hrady. Vytváření místního partnerství je důležité z důvodu naplnění metody Leader a 
z důvodu vytváření nové spolupráce mezi subjekty v regionu.  
 
 4) Odsouhlasení p řistoupení nových obcí 
Ivona Svobodová informovala o možném přistoupení cca 15 nových obcí z regionu MAS 
Vysokomýtsko-Košumbersko, která již dříve ukončila činnost.  
Zájem o přistoupení nyní jednotlivě vyjádřily obce Vračovice-Orlov a České Heřmanice 
Usnesení  Správní rady č.6: Pro přistoupení obce Vračovice-Orlov a České Heřmanice hlasovali: 
Pro – 8 členů, Proti – 2 členové, zdržel se 0 členů.  
 
 5) Schválení výro ční zprávy 2012 
Bude schváleno e-mailem. Není hotová finanční zpráva.  
 
 6) Strategie MAS 
Milan Zanina informoval přítomné členy o postupu přípravy ISRÚ – v listopadu a prosinci 
proběhlo dotazníkové šetření (dotazníky pro podnikatele a NNO, pro veřejnost, pro starosty 
obcí), dotazníky jsou vyhodnoceny, probíhá zpracování analytické části dokumentu. 
Vyhodnocené, integrovaná strategie území bude vyhotovena do konce roku 2013. 
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MAS mají povinnost splnit certifikační podmínky, aby mohly rozdělovat finanční prostředky 
také v dalším programovacím období 2014- 2020. MAS Litomyšlsko se připraví na certifikaci 
tak, aby úspěšně splnilo její podmínky, certifikace bude probíhat ve dvou vlnách, v říjnu 2013 
a červnu 2014.   
 
 7) Budoucí plány pro MAS Litomyšlsko   
 
Ivona Svobodová informovala přítomné členy  o nástupu na mateřskou dovolenou v srpnu 
2013. Bude nutné zajistit personální náhradu v MAS Litomyšlsko. Přítomní členové byli 
seznámeni s celou situací a budoucností MAS a rozhodli pro výběrové řízení takto:  
Pracovní úvazek na rok, celý úvazek 
Odměna cca 20 tisíc hrubá mzda/mzdové náklady 27 tisíc (bude upřesněno na základě 
dohody s vybraným uchazečem) 
S úřadem práce bude projednána možnost využití pracovníka na dotované pracovní místo, 
případně možnost jiných dotací nebo využití služeb agentury pro vyhledávání zaměstnanců 
Vyhlásit výběrové řízení a současně se poptávat po možnostech dotace na pracovní místo na 
úřadu práce. 
Ihned vyhlásit výběrové řízení na manažera a ředitele mas v jedné osobě. 
  
 8) Diskuze 

 
Zápis vypracovala: Ivona Svobodová 
15.5.2013 
 

 
 


