Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 28.3.2022 od 9:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice)
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 16.výzva MAS Region Kunětické horyIROP-Doprava-V (661/06_16_038/CLLD_15_01_261)
2. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 17.výzva MAS Region Kunětické horyIROP-Vzdělávání-III (603/06_16_075/CLLD_15_01_261)
3. Organizační záležitosti
4. Hospodaření
5. Realizace SCLLD
6. Příprava příštího programového období 2021-2027
7. Výzva Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů
8. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2021 – 21.11.2023)
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
Řízením představenstva byla pověřena K. Holečková. K. Holečková 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. Holečková.
Ověřovatelem zápisu byli jmenováni přítomní členové představenstva.
1. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 16.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Doprava-V (661/06_16_038/CLLD_15_01_261)
Začátek výběru 9:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory
k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu.
2. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 17.výzva MAS Region Kunětické
hory-IROP-Vzdělávání-III (603/06_16_075/CLLD_15_01_261)
Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory k výběru projektů
z Integrovaného regionálního operačního programu. Výběr ukončen v 9:35 hod.
3. Organizační záležitosti
 Zaměstnanci
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem pracovní smlouvy pro M. Vodvárkovou na pozici projektového manažera v rámci
projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH.
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření pracovní smlouvy s M. Vodvárkovou od 1.6.2022 na pozici projektového
manažera.
 Příprava valné hromady
Představenstvo jednomyslně schvaluje konání Valné hromady do konce července 2022, konkrétní datum a hodinu stanoví
kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve
spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per rollam může
být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v tomto případě musí hlasování trvat
alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 30.6.2022). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve
spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační záležitosti (členská
základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022, projednání obnovy revolvingového úvěru u České
spořitelny, a.s., schválení zprávy kontrolního výboru za rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2021, schválení

výroční zprávy za rok 2021), Realizace SCLLD 2014-2020, Příprava programového období 2021-2027, Aktivity a projekty,
Různé.
 Evidence skutečného majitele
V řešení chybový zápis způsobený automatickým průpisem. Po konzultaci se soudní úřednicí bude oprava podána na začátku
dubna.
 Cookies
Dle vyjádření provozovatele webových stránek MAS, stránky používají pouze nezbytné (technické) cookies k zajištění
funkčnosti webu. O těchto cookies není nutné informovat a ani k nim vyžadovat souhlas.
 Pojištění
Představenstvo jednomyslně schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu výročí.
K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.
4. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 28.2.2022:
Stav b.ú.:
256 354,51 Kč
Stav pokladny: 11 603,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2022
Informace k plnění rozpočtu v r. 2022 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného
rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH je v realizaci 12. etapa a to do 31.3.2022, 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 je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o
partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků.
Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II bude pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na
základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku.
5. Realizace SCLLD
17.12.2021 byla podána ŽoZ SCLLD k přidání obce Vysoké nad Labem, kvůli prodlení ze strany ŘO byla schválena až
23.2.2022, což opozdilo plánované vyhlášení výzvy MAS č. 7 z PRV. Původní plán vyhlášení 1.2.2022, ve skutečnosti byla
vyhlášena 26.2.2022. Konec příjmu žádostí 29.3.2022.
Změny ve standardizaci (nová funkční období volených orgánů, nové složení volených orgánů a členské základny) byly
schváleny 7.3.2022.
IROP – Do výzvy 16 byly zaregistrovány 2 projekty, do výzvy 17 je zaregistrován 1 projekt. U projektů proběhl výběr, viz
bod 1 a 2 tohoto zápisu. 6 projektů IROP má vydáno Rozhodnutí a je v různé fázi realizace, 5 projektů jsou v době
udržitelnosti.
PRV – vyhlášena výzva, viz výše bod 5 tohoto zápisu. 1 projekt z výzvy č. 6 má podanou ŽoPl, u dalších projektů z této
výzvy se připravuje Dohoda nebo je Dohoda uzavřena. Ze starších výzev má 1 projekt podanou ŽoPl, 1 projekt je stále
v realizaci, 12 projektů je v době udržitelnosti. Zatím nebyly splněny podmínky pro alokaci na přechodné období.
OPZ – 1 projekt ukončen, u 5 probíhá realizace.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
6. Příprava příštího programového období 2021-2027
Dne 11.1.2022 požádáno o převedení schválené koncepční částí SCLLD pro programové období 2021-2027 do nového
systému MS2021+. Schváleno 31.1.2022.
V rámci připravovaných Akčních plánů budou priorizována témata z koncepční části SCLLD.
PRV/SZP – schváleno přechodné období 2 roky, v přípravě PO 21-27 tak dochází ke zpoždění.
IROP 2021-27– dne 9.3. pořádán seminář pro MAS k IROP 21-27 a implementaci v MAS, stále nejsou vyjasněné některé
zásadní podmínky v některých tématech, např. u veřejných prostranství. Některé nastavené podmínky přímo znemožňují
realizaci menších venkovských projektů. MASky budou vyhlašovat výzvy mimo systém a hodnotit soulad projektových
záměrů se SCLLD, až poté budou projekty podávány do systému. Kladen větší důraz na animaci území MASkami.
OPZ+ - realizován postupně prostřednictvím 2 projektů MAS, kde MASky jsou žadatelem, projekty pak mohou být
realizovány vlastními silami MASky, dodavatelsky nebo partnery s finanční spoluúčastí. Řeší se střety zájmů případných
partnerů projektu. MASky spolu budou o podporu projektů soutěžit. Budou probíhat jednání v území o účasti v OPZ+. Dle
výsledků jednání bude rozhodnuto o zapojení do OPZ+. Pro zpracované projekty se pořádají a budou pořádat hromadné online konzultace.
OP ŽP+ - předpokládá se přes MASky realizace větších vzorových projektů. V území se konzultuje několik projektů, ale
nesplňují avizovaný časový rámec pro přípravu a podání projektů. Zatím však není nic pevně dané.
OP TAK – jsou probírány základní podmínky pro zapojení MAS. Cílem je získat prvožadatele pro OP TAK, alokace bude
mezi MAS rozdělována pravděpodobně dle počtu MSP na území MAS (pravděpodobně ve 2 fázích), projekty získají 50 %
dotace ve výši min. 200 tis. Kč a max. 1 mil. Kč bez DPH, není ještě vyjasněno postavení MAS v procesu (MAS bude
hodnotit projekty v systému, bude kontrolovat střety zájmů a statut malého a středního podniku, ale není jasné, zda a jaká si

bude moci stanovit preferenční kritéria), pracovníci MAS budou proškoleni, předpokládané spuštění výzev 2. pol. roku 2022
(?). Řeší se střety zájmů. Zapojení MAS RKH v OP TAK bude ještě projednáno.
OPTP – bude se moci realizovat až po ukončení projektu z IROP 4.2, doporučení realizovat projekt co nejdéle, alespoň do
konce roku 2022. Byl představen návrh alokace pro MAS na PO 21-27. 11 166 287 Kč bez dvou bonusů á 1 mil. Kč/projekt
Animace škol v rámci realizace SCLLD nebude možná.
7. Výzva Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů
Realizace deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů č. 2 včetně kompetencí k tomuto projektu bylo
schváleno Valnou hromadou na základě usnesení 2021/2/13 z 11.11.2021. Na základě projednání s PardubickemPerníkovým srdcem Čech byla předložena drobná změna názvu z propagačních důvodů projektu. Výzva bude zveřejněna na
webu MAS RKH. Představenstvu byl předložen návrh 2. výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.
Představenstvo jednomyslně schvaluje úpravu názvu projektu z Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů č. 2 na Kreativní
vouchery pro Kraj Pernštejnů II.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění a vyhlášení 2. výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně příloh
k výzvě.
8. Různé
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 23, celkový počet výrobků 24 (je naplánováno slučování dvou certifikátů
jednoho certifikovaného výrobce jako skupina výrobků), 17. CK proběhne 1.4. (plánována recertifikace, očekávány 2
nové žádosti o certifikaci).
Setkání KRAJE PERNŠTJNŮ – Předpoklad konání květen/červen, komplikace při dojednávání termínu kvůli vytížení
CSV. Seminář bude realizovat MAS RKH (příp. MAS Holicko) jako dodavatel pro CSV. Seminář bude realizován na
základě usnesení Představenstva ze dne 11.10.2021.
 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Proběhla jednání s partnery KP
ohledně přípravy deštníkové projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II.
 Dotace POV Pk – V prosinci 2021 byla podána žádost Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora
propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ do POV pro rok 2022, DT 3 dle usnesení 2021/2/14 VH ze dne 11.11.2021. Na
základě informací z Pk je možné, že dojde ke snížení dotace kvůli uprchlické krizi.
 Podpora neformálního vzdělávání – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko realizuje projekt
Zájmové vzdělávání nás baví! do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do žádosti jsou zapojeny 2
NNO z MAS RKH.
 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. Proběhla nová volba předsedy – P. Vomáčka a
místopředsedů – R. Šťovíčková a D. Dvořáková. Plánována VH na 27.4.
 Projekt RESAO – zatím žádné nové informace.
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období. 20.-21.4. proběhne VH (bude mimo
jiné zvolen nový předseda a místopředsedové) – účastnit se bude J. Petrenec
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá.
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – spolupráce probíhá, 15.2. se konalo jednání PS5, v rámci kterého byly
projednána příprava Strategie ITI 2021+ a programového období.
 Akce pro veřejnost 2022: Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (?)
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:15 hod.

USNESENÍ
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření pracovní smlouvy s M. Vodvárkovou od 1.6.2022 na pozici
projektového manažera.
 Představenstvo jednomyslně schvaluje konání Valné hromady do konce července 2022, konkrétní datum a hodinu
stanoví kancelář MAS ve spolupráci s předsedou MAS. Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné
hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční,
k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v
tomto případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 30.6.2022). Návrh
předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně
následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a plnění
rozpočtu 2022, projednání obnovy revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s., schválení zprávy kontrolního
výboru za rok 2021, schválení hospodářského výsledku za rok 2021, schválení výroční zprávy za rok 2021),
Realizace SCLLD 2014-2020, Příprava programového období 2021-2027, Aktivity a projekty, Různé.
 Představenstvo jednomyslně schvaluje, že není potřeba aktualizace pojistných částek pojistné smlouvy k jejímu
výročí. K jednání s Renomia, a.s. je oprávněna K. Holečková ve spolupráci s předsedou.
 Představenstvo jednomyslně schvaluje úpravu názvu projektu z Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů č. 2 na
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II.
 Představenstvo jednomyslně schvaluje znění a vyhlášení 2. výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně
příloh k výzvě.

USNESENÍ k výběru projektů IROP
IROP/Doprava-V/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA MĚSTA SEZEMICE – ÚSEK B
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149).
IROP/Doprava-V/2: Představenstvo schvaluje výběr žádosti BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice – ÚSEK E
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175).
IROP/Doprava-V/3: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 16.výzva MAS
Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V (661/06_16_038/CLLD_15_01_261).
IROP/Vzdělávání-III/4: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ Dašice
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142).
IROP/Vzdělávání-III/5: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 17.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III (603/06_16_075/CLLD_15_01_261).
Další jednání představenstva proběhne nejdéle v červnu 2022.
Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.
Přílohy:
Prezenční listina
Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního
programu.
2. výzva Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů vč. příloh

Dne: 28.3.2022
Zapsala: K. Holečková
Přítomní členové představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřují správnost zápisu.
Jozef Petrenec:
Zdeněk Seidl:
Michal Voigts:

