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Zápis z Členské schůze Mikroregionu Telčsko
Místo konání:
Datum a čas konání:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
ad 1)

tělocvična, Stará Říše
25. března 2019, 16 hodin

Úvod
Záchranná síť na území MAS Telčsko – J. Vraspír, Dis. (Oblastní charita Jihlava)
Informace z rady
Projekty Mikroregionu Telčsko
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
Různé
Závěr

Úvod

Schůzi zahájil R. Fabeš přivítáním přítomných (27 členů – viz prezenční listina) a poděkoval panu
starostovi městyse Stará Říše za spolupráci při přípravě schůze. K navrženému programu jednání,
který byl obcím zaslán nebyly připomínky.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 2) Záchranná síť na území MAS Telčsko – J. Vraspír, Dis. (Oblastní charita Jihlava)
Představení charitní záchranné sítě zahájila ředitelka Oblastní charity Jihlava (OCHJ) Ing. Hana Fexová
(hana.fexova@jihlava.charita.cz, 736 523 639, 567 563, 671). Přítomné seznámila s poskytovanými
službami OCHJ, kterých je celkem 24. V krátkosti představila hospicovou péči, činnost nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ZASTÁVKA Telč, charitní ošetřovatelskou nebo pečovatelskou službu se
zázemím např. v Telči a N. Říši.
Jan Vraspír, Dis. představil projekt Záchranná síť na území MAS Telčsko, na který získala OCHJ finanční
podporu díky MAS Telčsko. Hlavním cílem projektu je pomoc osobám sociálně vyloučeným a
sociálním vyloučením ohroženým, kteří se se svojí zakázkou nemohou obrátit na žádnou dostupnou
sociální službu, nemají dostatečné rodinné zázemí v místě bydliště, popřípadě si neumějí odpovídající
pomoc dohledat. Podporováni jsou klienti v řešení akutního problému a ve stabilizaci sociální situace.
Záchranná síť jim pomůže s trvalým začleněním do místní komunity a plnohodnotného života. Pomoc
je nabízena také lidem v akutní nouzi. Pomoci je možné prostřednictvím materiální pomoci, např.
potraviny, hygienické potřeby, oblečení. Ve spolupráci s duchovními nebo s psychologem lze pro ně
zprostředkovat i duchovní podporu. Pomoc je možné najít ve způsobech řešení dané situace,
vyhledáním již existující formy pomoci (sociální či jinou službu) a zprostředkováním kontaktu.
V případě potřeby je možné i klienty doprovodit. Zajišťuje se i dlouhodobá pomoc lidem, pro něž není
dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.). Pomoci však lze vždy jen v rámci
dostupných možností. V současné době je poskytována služba 12 klientům, kdy se celkově jedná o cca
30 lidí.
ad 3) Informace z rady
R. Fabeš informoval přítomné, že od minulé členské schůze se konala jedna schůze Rady MT
13/3/2019, kde se hodnotily projekty z Programu Podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím ORP. Celkem bylo předloženo 9 žádostí od 8 žadatelů o dotaci na opravu památek.
Vyhověno bylo všem 8 žadatelům a podpořeno bude 8 žádostí. Alokace finančních prostředků pro rok
2019 činí 849.000,- Kč.
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Schůze Rady MT se dále zabývala projednáním Smlouvy o bezúplatném převodu městu Třešť, kterou
doporučila Členské schůzi schválit. Tento a další body jsou součástí dnešní členské schůze.
ad 4)

Projekty Mikroregionu Telčsko
• SMO ČR – Centrum sdílených služeb (dále jen „CSS“) – L. Mifková informovala o
činnostech CSS, kdy byly mimo obvyklé práce spojené s projektem v tomto období
zpracovány dokumenty - Analýza přínosů III vč. závěrečné Analýzy přínosů a
Informační zpravodaj CSS. Oba dokumenty jsou zveřejněny na webu MT. Dále byly
znovu diskutovány upravené podmínky pro případné prodloužení projektu do
31.12.2019, které byly pro Mikroregion Telčsko znovu vyhodnoceny jako nevýhodné.
Finanční podpora by byla pouze 50 %.
•

OP INTERREG AT – CZ – R. Fabeš informoval o stavu podaného projektu s názvem:
„Regionem renesance proti proudu času“ s pracovním názvem „Štamberk“.
Stěžejními aktivitami jsou – revitalizace Štamberka (fixace zdiva), archeologický
průzkum, naučné stezky kolem lomů, pokračování muzea kamenictví v Mrákotíně,
bylinková stezka v Nové Říši,…
Zasedání monitorovacího výboru proběhne zítra, tj. 26. března a poté budeme vědět,
zda byla naše žádost úspěšná, a projekt bude možné realizovat.
Protože se projekt připravuje už roku 2015, kdy byl sestaven rozpočet, je
pravděpodobné, že se dnešní ceny stavebních prací budou lišit.

•

OP INTERREG AT – CZ – R. Fabeš hovořil o nově připravovaném projektu s názvem
„Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel, Waldviertel a Vysočina
jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“. Projekt se nachází ve fázi
příprav. Jednání s projektovými partnery začalo v 12/2018, kdy nás kontaktovalo
rakouské město Libenau. Projektovými partnery jsou: Verband Mühlviertler Alm (AT)
jako LP a jednotliví partneři: Gemeinde Liebenau (AT), Město Telč, Muzeum Vysočiny
Jihlava, p. o a Mikroregion Telčsko.
V rámci projektu bude vytvořena expozice přírodního dědictví, která umožní
veřejnosti ucelený pohled na problematiku rašelinišť. V Mikroregionu Telčsko bude
vytvořena "virtuální" naučná cyklotrasa po rašeliništích GV. V projektu se najdou i
peníze na část mezd v kanceláři MT. Projekt bude nutné předfinancovat. Dotace bude
činit 90 %. Předpokládá se, že projekty by byl realizován od listopadu 2019 do června
2022.
V pondělí 1. dubna se uskuteční další setkání projektových partnerů. Termín pro
podání žádosti je v polovině května.

Usnesení 190325/4/1: Členská schůze Mikroregionu Telčsko schvaluje podání žádosti o dotaci do OP
INTERREG AT – CZ na projekt „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku
Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“, prioritní osa: Životní prostředí a
zdroje, specifický cíl programu: 2a Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
•
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Geopark Vysočina – R. Fabeš představil přítomným nového manažera Geoparku
Vysočina - Jana Švaříčka, který nastoupil na uvolněné místo po Kateřině Fučíkové.
V současné době Geopark Vysočina realizuje projekt podpořený Krajem Vysočina s
názvem Konkurenceschopný národní geopark, u kterého uvažujeme o prodloužení
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doby realizace do 30.11.2019. Dále je v rámci Geoparku Vysočina realizován projekt z
Fondu malých projektů s názvem Envi-vzdělávací spolupráce Geoparku
s Naturparkem (FMP), jehož realizace je do září 2019.
•

Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu
Telčsko“ – aktuálně probíhají poslední finální specifikace štěpkovačů. V nejbližších
týdnech pak bude vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele zboží.

•

Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko – zhotovitelem
akce se na základě výběrové řízení stala firma Archoo s.r.o., která zhotoví
předmětnou studii. Studie bude zhotovena do 31.5.2019. V současné době je hotová
pracovní verze řešení tras, která bude před definitivním dokončením konzultována se
starosty dotčených obcí..

•

GDPR – L. Mifková informovala přítomné o rozeslání materiálů zpracovaných
společností FairData Professionals a.s. na jednotlivé obce. Připomínky jednotlivých
obcí byly po posledním termínu pro zpracování revizí stanoveném na prosincové
Členské schůzi zapracovány a datové mapy byly následně FairData finalizovány. Ze
strany 13 obcí nebyly revize datových map vůbec provedeny. Díky pozdě zaslaným
revizím od obcí došlo k posunu harmonogramu zpracování vstupních auditů, a
přestože doplňkové služby už byly kompletně firmě FairData uhrazeny, na slíbené
výstupy musí obce zatím počkat.
Dále byly obcím rozeslány materiály poukazující na problematická zpracování dle
datových map s návrhem řešení. Nechyběl ani materiál s doporučením/plánem
činností vč. návrhů termínů pro realizaci a popis odpovědností.
FairData by se s obcemi prostřednictvím Mikroregionu Telčsko rádi domluvili na
způsobu provedení reauditu. Rádi by většinu obcí osobně navštívili, pokud budou mít
obce zájem. V plánu jsou termíny tak, že by návštěva v území byla vždy na dva až tři
dny po sobě (cca konec dubna – první polovina května).

Usnesení 190325/4/2: Členská schůze MT bere na vědomí předběžný plán osobních návštěv firmy
FairData Professionals a.s. v členských obcích a pověřuje pracovníky kanceláře dojednáním,
naplánováním konkrétních termínů a individuálních způsobů provedení těchto návštěv v obcích.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 5) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku
L. Mifková připomenula přítomným, že v roce 2011 Mikroregion Telčsko realizoval projekt s názvem
Greenway Regionu Renesance III., díky němuž byl pořízen mj. mobiliář (stojan s cyklistickou mapou a
lavičkou), který je stále umístěn v katastrálním území obce Čenkov u Třešti. Pořizovací hodnota
mobiliáře byla 21.660,- Kč. Zůstatková hodnota mobiliáře je nyní 0,- Kč.
Zbývající mobiliář pořízený z výše uvedeného projektu je rozmístěn na dalších šesti místech na území
Regionu Renesance. Pořizovací hodnota tohoto zbylého majetku byla ve výši 112.620,- Kč. Dva
vlastníci pozemků, na kterých je mobiliář umístěn, jsou LČR, jeden vlastník je soukromá osoba, a
zbývajícími vlastníky jsou obce. Z důvodu komplikovaného převodu se prozatím o bezúplatném
převodu ostatním vlastníkům pozemků neuvažuje.
Usnesení 190325/5: Členská schůze MT schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého
majetku městu Třešť dle přílohy č. 1 a pověřuje předsedu jejich podpisem.
Hlasování: 27 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Různé

-

M. Pojerová informovala o aktuálních výzvách, které vyhlašuje MAS Mikroregionu Telčsko.
V současné době je vyhlášena výzva č. 5 – Prorodinná opatření na území MAS Telčsko II na
příměstské tábory a na rozšíření kapacity stávajících institucionálních forem zařízení (typu
školní družiny, kluby, a to až do 1. dubna 2019.
Na duben/květen je naplánováno vyhlášení výzvy na nezemědělské činnosti, lesní cesty a
zbývající fiche v rámci PRV.
Před prázdninami bude vyhlášena výzva z IROP na sociální služby a bezpečnost dopravy.
Příjem žádostí bude probíhat do září.

-

M. Tichá informovala o schváleném projektu MAP II pro školy. Byla představena nová
pracovnice na projektu MAS Telčsko Jana Krechlerová. Projekt MAP II je čtyřletý a realizován
je MAS Telčsko od ledna 2019. Do projektu jsou zapojeny všechny školy v ORP Telč a nově
také MŠ Sedlejov. V malotřídkách již funguje polytechnický kroužek a vyučuje zde rodilý
mluvčí.

-

R. Fabeš zmínil konání dalšího pravidelného výjezdního semináře, který uskuteční, jak již bylo
avizováno, ve dnech 11. až 13. dubna 2019 a směrován bude Moravskoslezského kraje. Vyzval
přítomné, kteří zatím zvažují účast, aby ji co nejdříve potvrdili.
Dále pozval zástupce obcí na každoroční cyklojízdu, která proběhne ve dnech 6. a 7. června.
Navštíví se mj. sklárna v Janštejně, Roštejn a Počátky.

-

M. Pojerová avizovala nabídku prohlídky Senátu PČR, která by se uskutečnila ve čtvrtek 20.
června 2019. Po prohlídce Senátu by následovala beseda s panem senátorem Milošem
Vystrčilem. Zájemci o prohlídku se mohou hlásit v kanceláři MT.

-

P. Fučíková (Oběhové hospodářství Renesance) požádala přítomné starosty o součinnost při
získávání dat o vyprodukovaných odpadech v obcích mikroregionu. Obce budou e-mailem
obeslány a získaná data budou použita pro porovnání s daty uvedenými ve Studii
proveditelnosti publikované v roce 2011 (projekt FUWA).

ad 7) Závěr
R. Fabeš poděkoval za účast a za spolupráci, poté byla schůze ukončena.

V Telči 29. 3. 2019
Zapsala: Lenka Mifková

Mgr. Roman Fabeš v. r.
předseda Mikroregionu Telčsko
Rozdělovník:
členové Mikroregionu Telčsko
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