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ZÁPIS 

ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s.,  
konaného dne 26.5.2020 od 14. hodin 

 v prostorách CETT - Centrum enviromentálních technik a technologií 
 

Zapisovatel: Simona Budařová 

Ověřovatel: Ing. Hana Nováková 

Přítomni: 
17 členů MAS 
24 zastoupení na základě plných mocí 

Program: 
1. Zahájení 
2. Výroční zpráva a hospodaření společnosti za rok 2019 
3. Plán aktivit na rok 2020 
4. Volba orgánů 
5. Představení výzev pro rok 2020 
6. Standardizace MAS na období 2021 - 2027 
7. Ostatní 

Ad1) Zahájení 
Zasedání Pléna bylo zahájeno ve 14.00 hod panem předsedou správní rady Vladimírem Měrkou. Pan 
předseda konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a dle prezenční listiny je přítomno 17 členů 
MAS a 24 zastoupení na základě plných mocí. Poté předal slovo ředitelce Oslavka, o.p.s. Simoně 
Budařové. 

Usnesení: ZI/2605/2020: Bez hlasování 
 
Ad2) Schválení výroční zprávy za rok 2019 
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. 
 
Usnesení: Z2/2605/2020: 
Členi Oslavka, o.p.s. schvalují znění výroční zprávy včetně výsledku hospodaření za rok 2019 
Hlasování: Pro 41 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0  
Bylo přijato. 
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Ad3) Plán činností na rok 2020 

Hlavní činností Oslavka, o.p.s. v tomto roce budou: 
- Realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje (vyhlašování výzev bude představeno v   
  dalším bodě). Tato aktivita obsahuje především práce: Příprava výzev, jejich vyhlašování,  
  pomoc se zpracováním ŽOD, hodnocení projektů, pomoc s realizací projektů  Zlepšení  
  řídících a animačních schopností 2019 — 2022 
- Realizace projel<tu: Místní al<ční plán vzdělávání Il (MAP Il), realizace: 2018 — 2022   
  Animace pro ZŠ a MŠ 
  Šablony l: ZŠ Mohelno, MŠ Mohelno, MŠ Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Studenec, ZŠ a MŠ   
  Hartvíkovice, ZŠ Náměšť nad Oslavou, ZŠ Vícenice u Náměště nad Oslavou, ZŠ Rapotice Šablony Il: ZŠ  
  a MŠ Hartvíkovice, Základní umělecká škola Náměšť nad Oslavou                              
- Realizace projektu: Sociální plánování na území MAS Oslavka, o.p.s. 
 
Usnesení: Z3/2605/2020: 
Členi Oslavka, o.p.s. schvalují plán aktivit na rok 2020 
Hlasování: Pro 41 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0  
Bylo přijato. 
 
Ad4) Volba orgánů 
 
Znovu zvolena byla Výběrová komise —její složení zůstává tedy stejné jako v minulém roce: 

Oslavan,a.s. Hana Nováková Zaměstnanost 
Měst s Budišov Hana Klímová Rozvoj venkova 

FO Olga Křížová Kultura 
Niva-Čikov,s.r.o. Pavel Rybníček Zemědělství 

Římsko-katolická farnost-
Náměšť 

 Hrubý Jaroslav Rozvoj venkova 

 
Usnesení: Z4/2605/2020: 
Členi Oslavka, o.p.s. schvalují stejné složení výběrové komise jako v roce 2019.  
Hlasování: Pro 41 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0  
Bylo přijato. 
 
Ad5) harmonogram výzev 
Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Šárka Zedníčková představila plán výzev na rok 2020. Seznámila 
zakladatele s průběhem, který předchází schválení a následnému vyhlášení výzvy i s procesem 
hodnocení projektu a jejich následného předání na řídící orgán. Plánované výzvy jsou následující: 
IROP Doprava červen — červenec 
IROP Vzdělávání červen — červenec 
OPZ (dle umožnění MPSV) červenec 
PRV Nezemědělské činnosti září 
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Usnesení: Z5/2605/2020: 
Členi Oslavka, o.p.s. schvalují plán výzev a jednotlivé alokace pro rok 2020  
Hlasování: Pro 41 /Proti: 0/ Zdrželo se hlasování: 0 
Bylo přijato 
 
 
Ad) 6 Standardizace MAS na období 2021 - 2027 
Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Šárka Zedníčková představila proces standardizace, který má 
proběhnout do září 2020. Týká se především znovu podepsání souhlasů jednotlivých obcí s územní 
působností MAS Oslavka a také rozšíření o obec Zahrádka, která požádala o přistoupení do MAS. 
Dále úpravy interních předpisu, zařazení partnerů do zájmových skupin, které se budou nejspíše 
měnit. Posledním bodem byla informace ohledně ukončení členství 6 partnerů – 2 partneři ukončili 
svoji podnikatelskou činnost a 4 partneři požádali o ukončení partnerství, které byly na Oslavku 
přijaty. Správní ráda Oslavky v průběhu přijetí ukončení členství projednala již dříve se 4 žadateli, že 
jejich členství bude ukončeno s koncem programového období. S novým programovým obdobím by 
na MAS bylo celkem 51 partnerů.   

Usnesení: Z6/2605/2020:  
Plénum bere na vědomí ukončení členství 4 partnerů + 2 partneři ukončili svoji podnikatelskou činnost.  
Plénum souhlasí se změnou územní působnosti Oslavka,o.p.s., rozšíření území o obec Zahrádka, pro 
zbytek období 2014-2020 a následné období 2021-2027. 
 
 
Zapsala: 26.06.2020   Simona Budařová            
 
 
Ověřil: Ing. Hana Nováková 
 
 
 
 
 
 

 


