Zápis
z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s,
dne 22.6.2021 - PER ROLLAM
Program jednání:
1. Hospodaření
2. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
3. Akce a projekty
____________________________________________________________________________________________
Podklady pro jednání Valné hromady byly rozeslány všem členům 14. 6. 2021 elektronicky emailem.
Všichni členové dostali možnost se vyjádřit k jednotlivým dokumentům do 17. 6. 2021.
Dotazy zaslané do daného termínu byly zodpovězeny.
Následně proběhlo hlasování formou per rollam.
Hlasování se zúčastnilo 40 členů z celkového počtu 69, tj. nadpoloviční většina.
Elektronické schválení proběhlo za podmínek, kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.
K bodu č. 1
•
Členové byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření k 31. 5. 2021:
Stav b.ú.:
2 034 624,97 Kč
Stav pokladny:
11 262,00 Kč
Výnosy za r. 2020:
5 630 tis. Kč
Náklady za r. 2020:
5 556 tis. Kč
Hospodářský výsl.za r. 2020:
74 056,26. Kč
•
Na základě Zprávy o provedení auditu účetní závěrky za rok 2020, ověření dodržení podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí
dotací, auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou doporučuje schválit roční účetní závěrku za rok 2020
bez výhrad. Členové berou výrok auditora na vědomí.
•
Členové jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad, viz. příloha a hospodářský výsledek (HV) za r. 2020 ve výši
74 tis. Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru, viz. příloha. HV bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
Pro 40
Proti 0
Zdržel se 0
•
Na základě zprávy kontrolního výboru a zprávy o provedení auditu, členové jednomyslně schvalují Výroční zprávu za r. 2020.
Pro 40
Proti 0
Zdržel se 0
•
Členové schvalují opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, a to
dle nabídky KM, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.
Pro 39
Proti 0
Zdržel se 1
K bodu č. 2
•
•
•

•

•
•
•

Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální situace,
každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody.
Podána Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2020 – schválena MMR.
Uskutečněné výzvy v roce 2021:
Program rozvoje venkova – do 31. 5. 2021 proběhl sběr žádostí, nyní administrace (pracovně označována jako PRV čl.20)
Integrovaný regionální operační program - Bezpečná a dostupná doprava V – do 14. 6. 2021 sběr žádostí, nyní administrace
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD jsou volně přístupné na www.zeleznohorsky-region.cz či při konzultaci v kanceláři
MAS. Potenciální žadatelé intenzivně pracují za povinných přílohách dle výzev.
Na základě přerozdělení zbývajících financí období 2014-2020 mezi MAS ČR došlo k navýšení alokace na Program rozvoje venkova pro
současné období pro MAS ŽR o 7 940 400 Kč (dělení dle plnění kriterií a počtu obyvatel v území). Přítomní schvalují podání žádosti o
navýšení financí a aktualizace SCLLD 2016-2023, vč. finančního plánu a indikátorů o navýšenou částku. Valná hromada pověřuje manažera
SCLLD M. Písaře a předsedu MAS J. Blažka k aktualizaci a jejich případné doplnění potřebných dokumentů a podání žádosti o navýšení
alokace PRV.
Pro 40
Proti 0
Zdržel se 0
III. výzva PRV (tzv. článek 20) bude vyhlášena na jaře 2022, realizace akcí musí proběhnout do srpna r. 2023. Obratem budou zahájeny
konzultace s potenciálními zájemci, kteří mají připravené projektové záměry.
Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 31. 12. 2020.
Vydán zpravodaj na r. 2021 – k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě
Strategie na další období 2021-2027 (celkové plánované zpracování do 31.12.2021)
V současné době probíhá příprava Koncepční části SCLLD 2021+, dopracování – podzim 2021
V současné době nejsou definitivně schváleny jednotlivé aktivity a uznatelné výdaje operačních programů (předpoklad konec r. 2021),
do kterých se bude moci MAS zapojit, existuje jen pracovní návrh aktivit, které jsou průběžně sledovány
Přítomní diskutovali o přípravných činnostech a prioritních oblastech na období 2021–2027.

K bodu č. 3
Projekty v realizaci:
• Projekt MAPII ORP (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení)
MAPII ORP Přelouč
Podaná 6. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci za období 1. 7. – 31. 12. 2020
Realizace aktivit probíhá dle plánu, který byl upraven s přihlédnutím na současnou situaci – semináře on-line, manuál exkurzí bude
využit i pro rodiny a veřejnost, video prezentace o zdravém stravování.
Projekt MAPII ORP Chrudim - aktivity budou prodlouženy do srpna 2022.
Projekt MAPII ORP Pardubice - probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme
informováni o stavu realizace.
• Projekt MAPIII ORP Přelouč
Žádost o dotaci je podána.
•
Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2021: Klidové zóny místních hřbitovů – dotace pro r. 2021 nebyla poskytnuta
(dotace byly zamítnuty pro všechny MAS a všechny mikroregiony).
• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2021 – sběr žádostí proběhl do 31.5.2021. Přítomní berou na vědomí seznam projektů
k realizaci sestavený dle hodnotících kriterií.
• Stolní kalendář 2022 - přítomní byli informováni mailem o sběru požadavků na počet kalendářů
• Propagační a marketingové aktivity: vydán a zveřejněn Zpravodaj, Noviny Doma v Železných horách, Katalog regionálních produktů
2021, ve zpracování interaktivní mapa regionu, ve zpracování fotografická kampaň všech regionálních producentů
• Sociální sítě: FB, Instagram, Pinterest – sledujte aktuální dění v regionu, propojte své sítě se sítěmi regionu!
• Nové logo regionu – prosíme o výměnu loga regionu na vašich webech a materiálech, zasláno v příloze
• Spolupráce s organizacemi, akce, termíny
− TO Chrudimsko-Hlinecko – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
− TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – spolupráce bez problémů, probíhá realizace aktivit.
− ARZ – probíhá realizace společných aktivit – nově vychází zpravodajský čtvrtletník www.regionalni-znacky.cz – možno využít jako
tipy na výlety po ČR
− Účast na veletrzích a výstavách v ČR ve spolupráci s Asociací kempů ČR – nyní pozastavena dle aktuální situace.
− Výjezdní pracovní seminář na území partnerské MAS, předpokládaný termín 15.–17. 9. 2021, pozvánky na akce budou distribuovány.
USNESENÍ:
Valná hromada schvaluje PER ROLLAM:
•
Roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2020 ve výši 74 tis. Kč, včetně Zprávy kontrolního výboru. HV
bude ponechán na účtu 932 – nerozdělený zisk.
•
Výroční zprávu za r. 2020
•
Přijetí revolvingového úvěru od KB, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, pro předfinancování provozních a
administrativních výdajů na realizaci SCLLD
•
Navýšení alokace na Program rozvoje venkova pro současné období o 7 940 400 Kč. Schválení podání žádosti o navýšení a aktualizace
SCLLD 2016-2023, vč. finančního plánu a indikátorů o navýšenou částku. Valná hromada pověřuje manažera SCLLD M. Písaře a
předsedu MAS J. Blažka k aktualizaci a jejich případné doplnění potřebných dokumentů a podání žádosti o navýšení alokace PRV.
Valná hromada bere na vědomí:
•
Doporučení ESOP účetní a daňová kanceláře, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou schválit roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad
•
Podání Žádosti o dotaci na MAP III ORP Přelouč

•

Seznam projektů k realizaci Grantů na podporu regenerace přírody a krajiny 2021
Termín výroční volební VH je přesunut na listopad 2021. Místo bude upřesněno.
Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.

Dne: 22. 6. 2021
Zapsala: K. Korejtková
Předseda: J. Blažek
Přílohy:
Zpráva o provedení auditu účetní závěrky za rok 2020
Roční účetní závěrka za r. 2020
Zpráva kontrolního výboru ze dne 4.6.2021
Výroční zpráva za r. 2020
Nabídka KB na předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD

