
 

  

 

Zápis z jednání Představenstva Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. 

Datum a čas konání: 25. 7. 2022, 15:00 – 16:00 hod.  

Místo konání: Kancelář MAS Hlinecko, Komenského 187, Hlinsko 539 01  

Hlasování se zúčastnilo: 7 členů představenstva 

Martin Pavliš (předseda představenstva) – soukromý sektor 

Lada Leszkowová – soukromý sektor 

Josef Janotka – soukromý sektor 

Vít Šimon – soukromý sektor 

Rostislav Dvořáček – veřejný sektor 

Tomáš Dubský – veřejný sektor 

Petr Svoboda – veřejný sektor 

  

Program: 

1. Schválení akčního plánu SCLLD programového rámce Operačního programu Zaměstnanost plus 

a návrhu projektu do výzvy č. 008   

2. Různé 

 

Všichni účastníci: Dle prezenční listiny 

 

Jednání představenstva MAS Hlinecko, z. s. zahájil předseda představenstva pan Martin Pavliš a konstatoval, 

že představenstvo je vzhledem k účasti jeho členů usnášeníschopné. Dále představil program dnešního 

jednání a vyzval přítomné k případnému doplnění či připomínkám. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nenamítal, 

tak nechal hlasovat o programu. 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

1. Schválení akčního plánu SCLLD programového rámce Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) 
a návrhu projektu do výzvy č. 008  

Předseda představenstva ve stručnosti představil projednávaný bod, připomenul předem zaslané podklady a 
předal slovo Janu Holečkovi, hlavnímu manažerovi MAS Hlinecko. 

Hlavní manažer MAS představil celý systém možného zapojení místních akčních skupin do Operačního 
programu Zaměstnanost plus. Dále popsal proces vzniku akčního plánu MAS Hlinecko pro programový rámec 
OPZ+, partnerství s městem Hlinskem a rozdělení dílčích aktivit. Na závěr představil projektový záměr, se 
kterým se po 27. 7. 2022 chce MAS Hlinecko ucházet o dotační podporu. 



 

  

 

Projekt je nazván „Hlinecko – region pomáhající a učící“, je koncipován se začátkem od 1. 3. 2023 a bude trvat 
34 měsíců. Předpokládaný rozpočet projektu je cca 6,3 mil. Kč a jeho partnerem je město Hlinsko. 

Předseda MAS vyzval přítomné členy k případné diskusi či otázkám. Pan Šimon vznesl dotaz ohledně 
personálního zajištění realizace projektu. Pan Holeček popsal složení týmu (koordinátor, sociální pracovník, 
komunitní pracovníci, pečující…) a jeho rozdělení mezi MAS Hlinecko (zbytek realizačního týmu) a město 
Hlinecko (sociální pracovník). 

Následně pan předseda nechal hlasovat o tomto usnesení: 

Představenstvo MAS Hlinecko, z. s. souhlasí se zněním akčního plánu pro programový rámec OPZ+ a 
s návrhem projektového záměru do výzvy č. 008. Pověřuje hlavního manažera MAS aby akční plán a 
projektový záměr zkompletoval, zanesl do systému IS KP 2021+ a dokončil jeho podání.   

 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

2. Různé  

Předseda vyzval všechny přítomné k tomu, zda mají nějaký důležitý bod k projednání v rámci bodu Různé. 

Hlavní manažer MAS okomentoval činnost MAS v posledních 2 měsících od setkání Valné hromady (např. 
schválení a příprava na IROP 2021+, postup v Místním akčním plánu II a příprava na III, zapojování MAS do 
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny nebo do vyjednávání krajské podoby Programu obnovy venkova, další postup 
v Programu rozvoje venkova, příprava Kavánovy cesty). Následně se k tomu vedla obecná diskuse.  

 

 

 

Zapsal: …………………………………………………… 

Mgr. Jan Holeček 

 

 

 

 

 

Schválil: …………………………………………………… 

Ing. Martin Pavliš 
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