Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 22.9.2022 od 9:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice)
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD 2014-2020
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
5. 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 byl jmenován J. Petrenec.
1. Organizační záležitosti
 Hlasování per rollam
Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo hlasování per rollam ve dnech 20.7.-22.7.2022. Přítomní byly
seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.
 Příprava Valné hromady
Představenstvo jednomyslně schvaluje konání Valné hromady dne 15. listopadu 2022 od 16:00 hod. 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 (v tomto případě musí
hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 15.11.2022). Návrh předmětu hlasování stanoví
Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační
záležitosti (členská základna, řádná volba do Výběrové komise, stanovy spolku), Hospodaření (aktuální stav hospodaření a
plnění rozpočtu 2022, členské příspěvky na rok 2023, schválení rozpočtu na rok 2023, odpis poškozeného stánku), Realizace
SCLLD 2014-2020 (změny SCLLD, další informace k SCLLD vč. výhledu na rok 2023), Příprava programového období
2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému období), Aktivity a projekty, Různé.
 Nominace do výběrové komise
Povinnému orgánu Výběrová komise končí roční funkční období k 21.11.2022, do konce funkčního období musí být
provedena nová řádná volba Valnou hromadou. Kancelář MAS rozešle členské základně informační sdělení s možností
nominovat zástupce do povinných orgánů. Nominovaní kandidáti musí plnit podmínky standardizace.
 Zaměstnanci
S K. Holečkovou byl uzavřen dodatek č. 9 k PS kvůli změně výplatního účtu.
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0072022 - 0092022 pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS RKH na pozici pomocný administrativní a organizační pracovník.
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0072022 až 0092022.
 Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2023
Představenstvo bylo informováno, že současná smlouva s paní D. Holmanovou končí k 31.12.2022, na rok 2023 tak nejsou
zajištěny účetní služby a byl mu předložen návrh dodatku.
Představenstvo jednomyslně schvaluje dodatek č. 6 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2023 s paní D. Holmanovou.
 Úschova stánků, reklamních panelů
Je potřeba najít nové místo uskladnění 5 ks dřevěných stánků a 6 ks reklamních panelů, které má MAS ve vlastnictví. S jejich
uskladněním souhlasila obec Dříteč. Přítomným byl předložen návrh smlouvy.

Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavřít s obcí Dříteč smlouvu o úschově dřevěných stánků a reklamních panelů.
Podpisem smlouvy je pověřen pověřený člen představenstva.
1 ks stánku je poškozený lze jej použít maximálně na náhradní díly. Stánky nejsou v udržitelnosti.
Představenstvo jednomyslně navrhuje valné hromadě odpis 1 ks stánku z důvodu poškození a jeho použití na náhradní díly.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 31.8.2022:
Stav b.ú.:
425 162,36 Kč
Stav pokladny:
5 464,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2022
Informace k plnění rozpočtu v r. 2022 byly předány K. Holečkovou. Valná hromada dne 15.6.2021 schválila změnu ročního
rozpočtu na rok 2022 č. 1. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH je v realizaci je 13. etapa, a to až do 30.9.2022 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. (splaceno v červnu).
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.
Seminář Setkání Kraje Pernštejnů byl realizován jako dodávka služeb pro CSV a to 22.6.2022.
Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ byl schválen,
v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2022.
3. Realizace SCLLD 2014-2020
Od posledního představenstva nebyla podána ŽoZ SCLLD.
Od posledního představenstva nebyly podány změny ve standardizaci.
IROP – 4 projekty IROP mají vydáno Rozhodnutí a jsou v různé fázi realizace, 10 projektů jsou v době udržitelnosti.
PRV – u 7 projektů z výzvy MAS č. 7 probíhá kontrola SZIF, 2 projekty jsou před vydáním Dohody. 1 projekt z výzvy č. 6
má podanou ŽoPl a 3 jsou v realizaci s uzavřenou Dohodou. Ze starších výzev je 16 projektů v době udržitelnosti. Zatím
nebyly splněny podmínky pro alokaci na přechodné období - závazkováno 64,29 % (projekty v Dohodách), příp. 94,56 %
(projekty v Dohodách + projekty v hodnocení).
OPZ – 2 projekty ukončeny, u 2 projektů probíhá příprava závěrečných ŽoPl a ZoR a u 2 probíhá realizace.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
V rámci připravovaných Akčních plánů budou priorizována témata z koncepční části SCLLD.
PRV/SZP – běží přechodné období (poslední vyhlášení výzev z PO 14-20 bude možné do 2023), v přípravě PO 21-27 tak
dochází ke zpoždění. Zasláno několik návrhů alokace pro území, stále v řešení. Dle červencových informací je zřejmé, že
nebudou ze SZP podpořeny na rozdíl od přechodného období následující oblasti: MŠ, ZŠ, veřejná prostranství, hasiči mimo
jejich spolkovou činnosti. Není jisté, zda bude podpořeno v rámci čl. 20: hřbitovy, rekonstrukce OÚ a veřejných budov a
vybavení OÚ. Bude pravděpodobně podpořeno: spolková činnost hasičů, cesty, stezky s výjimkou cyklostezek.
IROP 2021-27– zaslán návrh alokace pro území, předpoklad výzev pro MAS – poslední čtvrtina 2022, připravují se IP,
předpoklad výzvy MAS – nejdříve 1. polovina 2023. Vyjednává se zmírnění některých kritérií, pokud se podaří, tak spíše
v dalších výzvách. Stále nebyla vyhlášena výzva pro AP. V území je plánován průzkum absorpční kapacity ke stanovení
oblastí AP.
OPZ+ - dne 28.7. podán AP a projekt Komunita pro komunitu. 7.9. projekt splnil podmínky formálních náležitostí a
přijatelnosti, čeká se na výsledky věcného hodnocení, přičemž 1. VH má proběhnout přelom říjen/listopad.
OP ŽP+ - bude možné podávat projekty na rekonstrukce veřejných budov – komplexní řešení. O podmínkách se bude ještě
jednat, pouze 400 mil. Kč na celý SC, tj. 1-2 projekty na kraj- 10-20 mil./projekt. Není znám princip výběru projektů. Bude
možnost kombinovat tyto projekty z ostatních dotačních titulů. Plánují se schůzky s MAS, leden 2023 bude možné
předkládat vybrané projekty. V území se konzultuje několik projektů. Jedná se o spolupráci MASek se SFŽP k nová zelená
úsporám light (určená pro rodinné domy).
OP TAK – 26.9. se v Pardubicích bude konat seminář k OP TAK, území bylo o semináři informováno, žádný další oproti
minule nebyl zaznamenán: výzva pro MAS na AP na podzim 2022, předpoklad akceptačního dopisu do 30.6.2023,
administrace v MS2021+, MAS budu proškoleny a vpuštěny do systému API, bude možné stanovit vlastní kritéria na základě
doporučení. Řeší se střety zájmů. Zapojení MAS RKH v OP TAK bude ještě projednáno.
OPTP – doporučení realizovat projekt IROP 4.2 co nejdéle, alespoň do konce roku 2022. 27.6. se konal webinář pro žadatele.
OP JAK – Animace škol v rámci realizace SCLLD nebude možná, bude řešeno živnostenským oprávněním a fakturací
animace.
5. Různé
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.

 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců a výrobků je 25. 1.4.2022 proběhla 17. certifikační komise (certifikace a
recertifikace producentů), 18.5.2022 proběhla mimořádná 18. certifikační komise (certifikace producenta) a 22.6.2022
proběhla certifikační komise k losování projektů Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. (vylosováno 8 projektů) a
setkání s partnery KP, kde byly projednány aktivity do konce roku 2023. Další certifikace a recertifikace plánována na 1.
polovinu listopadu 2022.
 Setkání KRAJE PERNŠTJNŮ – realizováno 22.6. na základě usnesení Představenstva ze dne 11.10.2021. Setkání mělo
velký úspěch. Jednání s CSV o možnosti opakování buď opět ve formě semináře, či exkurze.
 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Od září nový zaměstnanec. 4.10.
bude jednání Rady 10.11. seminář Jak na sítě, Probíhá spolupráce na projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů
II. Probíhá realizační fáze dílčích projektů, tyto projekty lze realizovat do konce října, vyúčtování deštníkového projektu
musí proběhnout nejpozději do 31.12.2022.
 Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ z POV Pk pro rok
2022, DT 3, došlo ke snížení dotace kvůli snížení finančních prostředků na výzvu, projekt v realizaci. Vyúčtování
projektu musí proběhnout do 31.12.2022.
 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, další jednání 4.10.. Řešila se forma POV na příští rok.
 Projekt RESAO – zatím žádné nové informace.
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
 MAP ORP Pardubice – V květnu proběhla aktualizace SR MAP. Aktualizace je důležitá pro projekty podávané do
výzev IROP. Další aktualizace listopad 2022(?).
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin
horizontální a pro sociální oblast. Projekty v zásobníku ITI, které se dostanou do jejich programového rámce IROP a OP
TAK, nebudou moc žádat o podporu v individuálních výzvách. V září 2022 byla schválena strategie ITI pro období 2127.
 Akce pro veřejnost 2022: 22.6. Setkání KP, 10.9. Nachmelené mlýny, 11.9. Okresní dožínky
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:15 hod.

USNESENÍ z per rollam 20.7.2022 – 22.7.2022 platná k 22.7.2022






Představenstvo schvaluje jako partnera s finančním příspěvkem pro realizaci projektu „Komunita pro komunitu“
financovaného z OPZ+ v rámci výzvy MPSV: 1. Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (IČ 266 79 485), 2. Zdraví a
sportovní aktivity, spolek (IČ 051 87 541).
Představenstvo schvaluje akční plán pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory a jeho podání do Výzvy k předkládání
žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období
2021-2027, a to do konce této výzvy. Představenstvo schvaluje dopracování/úpravy akčního plánu Kanceláří MAS a
to především na základě komunikace s partnery s finančním příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem, doladění dle
požadavků formuláře akčního plánu a výzvy, změn pravidel a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.
Představenstvo schvaluje žádost o dotaci projektu "Komunita pro komunitu" a její podání do výzvy OPZ+:
03_22_008 Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1), a to do konce této výzvy. Představenstvo schvaluje
dopracování/úpravy žádosti o dotaci Kanceláří MAS na to především základě komunikace s partnery s finančním
příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem, doladění dle požadavků formuláře žádosti o dotaci a výzvy, změn
pravidel a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.

USNESENÍ
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 konání Valné hromady dne 15. listopadu 2022 od 16:00 hod. 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 (v tomto případě musí hlasování
trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 15.11.2022). Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna
Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: Organizační
záležitosti (členská základna, řádná volba do Výběrové komise, stanovy spolku), Hospodaření (aktuální stav
hospodaření a plnění rozpočtu 2022, členské příspěvky na rok 2023, schválení rozpočtu na rok 2023, odpis
poškozeného stánku), Realizace SCLLD 2014-2020 (změny SCLLD, další informace k SCLLD vč. výhledu na rok
2023), Příprava programového období 2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému období), Aktivity
a projekty, Různé.
 uzavření DPP č. 0072022 až 0092022.
 dodatek č. 6 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2023 s paní D. Holmanovou.
 uzavřít s obcí Dříteč smlouvu o úschově dřevěných stánků a reklamních panelů. Podpisem smlouvy je pověřen
pověřený člen představenstva.
Představenstvo jednomyslně navrhuje:
 valné hromadě odpis 1 ks stánku z důvodu poškození a jeho použití na náhradní díly.
Další jednání představenstva proběhne nejdéle v prosinci 2022.
Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.
Přílohy:
Prezenční listina

Dne: 22.9.2022
Zapsala: K. Holečková
Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.
Jozef Petrenec:

