Zápis ze schůze Rady Mikroregionu Telčsko
Místo konání:
Datum a čas konání:

kancelář Mikroregionu Telčsko
středa 13. března 2019 od 15:00 hod

ad 1)

Úvod
Schůzi zahájil M. Požár přivítáním přítomných, konstatováním usnášeníschopnosti (10 členů
– viz prezenční listina) a hlasováním o programu, který byl členům předem zaslán.
Program:
1) Úvod
2) Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
3) Mikroregionální projekty
4) Projednání smluv o bezúplatném převodu majetku
5) Různé
6) Závěr

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
ad 2)

Program a podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
V. Švec z Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč předložil a okomentoval přehled
osmi žadatelů na devět akcí do programu Podpora obnovy památek prostřednictvím ORP.
Alokace finančních prostředků pro rok 2019 činí 849.000,- Kč na celé ORP Telč. Přehled
žadatelů vč. specifikace akcí – viz příloha č. 1
V. Švec doporučuje rozdělení dotace mezi všech osm žadatelů, přičemž bude podpořeno 8
akcí dle přílohy č. 1
Usnesení 190313/2: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje Radě Města Telče schválit
rozdělení dotací v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ pro ORP Telč dle přílohy č. 1.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

ad 3)
-

Mikroregionální projekty
Vylepšení systému odděleného sběru využitelných částí odpadu v Mikroregionu Telčsko –
aktuálně probíhají poslední finální specifikace, a to na štěpkovače. V nejbližších týdnech pak
bude vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele zboží.

-

SMO ČR – Centrum sdílených služeb (dále jen „CSS“) – L. Mifková informovala o činnosti CSS
za uplynulé období, kdy byly mimo obvyklé práce spojené s projektem v tomto období
zpracovány dokumenty Analýza přínosů III vč. závěrečné Analýzy přínosů a Informační
zpravodaj CSS.
Dále byly znovu otevřeny a 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 %.
Konec projektu je 30.6.2019, na který naváže doba udržitelnosti. Mikroregion Telčsko musí
po dobu jednoho roku zajistit fungování kanceláře CSS o celém pracovním úvazku.

-

Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko – zhotovitelem akce se
na základě výběrové řízení stala firma Archoo s.r.o., která zhotoví předmětnou studii.
Koncem ledna proto proběhla setkání se zástupci jednotlivých dotčených obcí. Studie bude
zhotovena do 31.5.2019 a projekt se Mikoregion Telčsko zavázal ukončit do 31.8.2019.

-

Geopark Vysočina – M. Požár informoval přítomné o novém manažerovi Geoparku Vysočina
- J. Švaříčkovi nastupujícím na uvolněné místo po K. Fučíkové.

V současné době Geopark Vysočina realizuje projekt podpořený Krajem Vysočina s názvem
Konkurenceschopný národní geopark. Tento projekt by měl být zrealizován do 30. 6. 2019.
Uvažujeme však o jeho prodloužení 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.
-

OP INTERREG AT – CZ – M. Požár informoval o stavu podaného projektu s názvem: „Vítejte
v zemi přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance / Willkomen im Natur- und
Kulturerbe-Land in der Region Renaissance, Regionem renesance proti proudu času“. Příští
týden se uskuteční schůzka s Mgr. Sklenářem (Odbor regionálního rozvoje, KrÚ Kraje
Vysočina) před zasedáním monitorovacího výboru na konci března, poté budeme vědět, zda
byla naše žádost úspěšná, a projekt bude možné realizovat.

-

OP INTERREG AT – CZ – M. Požár informoval o nově připravovaném projektu s názvem
„Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel, Waldviertel a Vysočina jako
chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“. 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. Předpokládá se, že projekty by byl
realizován od listopadu 2019 do června 2022.
Projekt by měl pomoci ohroženým lokalitám rašelinišť a mokřadů tím, že budou nastavena
opatření k jejich zpřístupnění, ochraně a revitalizaci. Přírodní dědictví „rašeliniště“ budou
moci obyvatelé a návštěvníci objevit /„zažít“ (tím lokalita získá na prestiži „ochrany hodné“).
Aktivity v oblasti cestovního ruchu budou znamenat přínos pro místní obyvatele („ochrana
rašelinišť vytvoří možnosti výdělku“).
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.

-

GDPR – L. Mifková informovala přítomné o rozeslání materiálů zpracovaných společností
FairData Professionals a.s. na jednotlivé obce. Připomínky jednotlivých obcí byly zapracovány
a datové mapy byly následně FairData finalizovány. Přesto se 13 obcí k datovým mapám
vůbec nevyjádřilo (revize neprovedly). 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).
Způsob domluvení reauditů by mohl být tématem na příští Členské schůzi MT. Přestože se
zástupci FairData schůze nezúčastní, budou k dispozici na telefonu pro jakékoliv případné
dotazy, plánování termínů a cokoliv dalšího.

ad 4)

Projednání smluv o bezúplatném převodu majetku
M. Požár představil žádost města Třešť o bezúplatný převod majetku pořízeného z dotace
v roce 2011. Díky projektu s názvem Greenway Region Renesance III. 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.
Zbývající mobiliář pořízený z výše uvedeného projektu je rozmístěn na dalších šesti místech
na území Regionu Renesance. Pořizovací hodnota tohoto 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 od
bezúplatného převodu ostatním vlastníkům pozemků upouští.
Usnesení 190313/4: Rada Mikroregionu Telčsko doporučuje schválit Členské schůzi
Mikroregionu Telčsko bezúplatný převod majetku městu Třešť.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ad 5)

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.
12. března se konala výběrová komise k věcnému hodnocení žádostí o podporu podaných ve
Výzvě č. 4 - MAS Telčsko – IROP – Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné
dopravy na území MAS Telčsko.
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.

-

MAP II, animace škol – M. Tichá informovala o schváleném projektu MAP II pro školy. Projekt
je čtyřletý a realizován je MAS Telčsko od ledna 2019. Do projektu jsou zapojeny všechny
školy v ORP Telč a je žádoucí také větší zapojení zřizovatelů a další obcí. Z projektu bude
možné hradit realizaci různých aktivit zaměřených na jednotlivé gramotnosti, řízení škol,
inkluzi apod. vše na základě vzájemné spolupráce těchto škol. Aktuálně se sestavují pracovní
různé skupiny. Nová je povinnost zapojit do skupiny také zástupce obce, která není
zřizovatelem školy, ale děti z dané obce navštěvují školy v území.
Animace škol je poskytována všem školám v území Mikroregionu Telčsko, které realizují
projekty formou Šablon I nebo Šablon II. Do těchto projektů jsou zapojeny téměř všechny
školy v území. Nejzazší termín pro podání žádosti do Šablon II je 28. 6. 2019.

-

M. Požár 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.

-

F. Bartík pozval přítomné na tradiční výlov do Strachoňovic dne 13.4.2019.

ad 6)

Závěr
M. Požár poděkoval za účast, poté byla schůze ukončena.

V Telči 18. března 2019
Zapsala: Lenka Mifková

……………………………………………………..………..
Miroslav Požár
místopředseda Mikroregionu Telčsko

Rozdělovník: Členové rady Mikroregionu Telčsko

