Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 8.7.2021 od 9:00 ve Velké zasedací místnosti MěÚ Sezemice
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Výběr projektů k výzvě MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova (14/000/00000/453/000023/V006)
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
a. Zpráva o realizaci integrované strategie za období 1.1.2021 – 30.6.2021
b. Další informace k realizaci SCLLD
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
a. Schválení koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na
programové období 2021 - 2027
5. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019).
Subjekt
Jméno
Zájmová skupina
Svazek obcí pod Kunětickou horou
Jozef Petrenec
Místní samospráva
APOLENKA, z.s.
Jolana Štěpánková
Sport a volnočasové aktivity
Základní škola a mateřská škola
Jiří Fousek
Vzdělávání a osvěta
Rokytno
Zdeněk Seidl
Zdeněk Seidl
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
GREENGOLF Pardubice a.s.
Michal Voigts
Podnikání a turistický ruch

Sektor
veřejný
soukromý
veřejný
soukromý
soukromý

Úvod
Tento dokument je zápisem z osobního jednání představenstva.
Řízením představenstva byla pro bod 1 pověřena K. Flajšmanová, pro následující body K. Holečková. K. Flajšmanová
přivítala všechny přítomné.
Na jednání představenstva se dostavili 3 z 5 členů představenstva. Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nemá více
jak 49 % hlasů. Představenstvo je usnášeníschopné. Pro přijmutí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů
představenstva.
Zapisovatelem zápisu byla jmenována K. Flajšmanová.
Ověřovatelem zápisu byla jmenována Jolana Štěpánková.
1. Výběr projektů k výzvě MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova (14/000/00000/453/000023/V006)
Začátek výběru 9:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region
Kunětické hory k výzvě MAS č. 6 (14/000/00000/453/000023/V006) z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
V 9:36 hod. přišla K. Holečková.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 30.6.2021:
Stav b.ú.:
684 618,61 Kč
Stav pokladny:
2 864,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2021
Informace k plnění rozpočtu v r. 2021 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného
rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla v červnu proplacena 10. etapa, v realizaci je
11. etapa projektu až do 30.9.2021, do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních
prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. Nyní není čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.
Provozní výdaje mimo SCLLD budou pokryty z vlastních zdrojů.
Část výdajů plynoucích z realizace aktivity Kraj Pernštejnů bude pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací
o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků. Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů je
pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o
poskytnutí finančního příspěvku. Projekt je v realizaci, byla podána první žádost o proplacení dílčího projektu.
Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč,
smlouva s krajem byla uzavřena, projekt byl vyúčtován k 23.6.2021.

3. Realizace SCLLD
 Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2021 - 30.6.2021
K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2021 – 30.6.2021.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období
1.1.2021 – 30.6.2021 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy
zapracuje Kristýna Holečková, popř. Kateřina Flajšmanová.
 Další informace k realizaci SCLLD
Představenstvu byl předložen Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1 z Kontrolního výboru.
Představenstvo jednomyslně schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1.
K. Holečková podala další základní informace k vývoji realizace SCLLD:
Byly nahlášeny změny v členské základně a aktualizováno funkční období VK.
IROP – Není vyhlášena výzva. S vyhlášením 16. výzvy by mělo dojít k závazkování poslední výše alokace, avšak je možné,
že nějaká alokace zbyde kvůli úsporám při realizaci projektů. Na tuto uvolněnou alokaci už nepůjde vyhlásit výzva. 15.
výzva byla uzavřena k 30.6. a byly do ní zaregistrovány 2 projekty, které jsou nyní v hodnocení Kanceláře MAS. 6 projektů
má vydáno Rozhodnutí a je v různé fázi realizace, 1 projekt má podanou ŽoPl a 4 projekty jsou v době udržitelnosti.
PRV – Není vyhlášena výzva. 7 projektů z výzvy č. 6 prošly výběrem, viz bod 1. 2 projekt ze starších výzev mají podanou
ŽoPl, 2 mají podepsanou Dohodu a jsou v realizaci, zbytek projektů je v době udržitelnosti a do 31.7. musí podat
monitorovací zprávu, o čemž byli příjemci Kanceláři MAS informováni. Výzva č. 7 bude vyhlášena nejlépe v únoru 2022,
Kancelář MAS provede průzkum absorpční kapacity. Na základě usnesení představenstva z 16.6.2021 bylo zažádáno o celou
výši alokace pro přechodné období.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
 Schválení koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na
programové období 2021 - 2027
K. Holečková předložila přítomným koncepční část SCLLD na programové období 2021 – 2027 společně s
připomínkovacím listem, viz příloha. Od projednání dokumentu Valnou hromadou byly provedeny korektury a vypořádány
či částečně vypořádány připomínky, které Kancelář MAS obdržela do 27.6.
Představenstvo jednomyslně schvaluje koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region
Kunětické hory na programové období 2021 – 2027, který bude podán do 31.8.2021 společně se žádostí do Výzvy
k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027.
Představenstvo jednomyslně schvaluje možnost úprav koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027 a to Kanceláří MAS v průběhu hodnocení žádosti ve Výzvě
k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 na základě připomínek řídícího
orgánu.
5. Různé
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy bude podávat KMAS MAS Pošumaví.
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 22, celkový počet výrobků 23. CK proběhla 15.3.2021 (2 nový výrobci, 6
recertifikací), další CK na podzim. Nová koordinátorka pracuje na zefektivnění činnosti a zvýšení přidané hodnoty pro
certifikované výrobce a navýšení počtu výrobců (sjednané nové odbyty produktů výrobců, propagace). Připravuje se
společné jednání partnerů.
 Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů – projekt v realizaci.
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – 28.6. proběhlo jednání k organizačním záležitostem a schválení výroční
zprávy a účetní závěrky za rok 2020.
 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, v realizaci. Realizaci
aktivit komplikují vládní opatření, projekt je prodloužen do 8/2023.
 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. K. Holečková se účastnila semináře připraveného KS a
Pk na komunitní energetiku, vyjednávání spolupráce s Pk k Regionální strategii adaptačních opatření zatím nikam
nepostoupilo.
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá. Nová aktualizace do nové tabulky SR MAP probíhá do 5.9.2021. Je nutné,
aby zřizovatel, který má v SR MAP projekty, příp. je bude přidávat tabulku, potvrdil elektronickým podpisem.
Aktualizace je důležitá zejména pro žadatele do výzvy č. 15 z IROP a č. 7 z PRV.
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin
horizontální a pro sociální oblast.
 Akce pro veřejnost 2021: Vzhledem k epidemiologické situaci je konání akcí nejisté. Jsou plánovány 12.9. Dožínky
(konání na závodišti v Pardubicích). Hravé odpoledne na farmě proběhne pravděpodobně v září.
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:25 hod.

USNESENÍ z jednání 8.7.2021
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2021 – 30.6.2021.
 případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2021 – 30.6.2021 na základě
připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková,
popř. Kateřina Flajšmanová.
 Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1.
 koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období
2021 – 2027, který bude podán do 31.8.2021 společně se žádostí do Výzvy k předkládání koncepčních částí
integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027.
 možnost úprav koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na
programové období 2021 – 2027 a to Kanceláří MAS v průběhu hodnocení žádosti ve Výzvě k předkládání
koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 na základě připomínek řídícího orgánu.

USNESENÍ k výběru projektů PRV
PRV/výzva MAS č. 6/1: Představenstvo schvaluje seznam vybraných žádostí a seznam nevybraných žádostí pro výzvu MAS
č. 6 (14/000/00000/453/000023/V006).

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v říjnu 2021.
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.
Přílohy:
Prezenční listina
příloha Zápis z výběru projektů představenstvem MAS Region Kunětické hory k výzvě MAS č. 6
(14/000/00000/453/000023/V006) z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2021 - 30.6.2021
Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1
Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 –
2027
Připomínkovací list ke koncepční částí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na
programové období 2021 – 2027

Dne: 8.7.2021
Zapsala: K. Flajšmanová
Pověřený člen představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.
Jolana Štěpánková:

