
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konaného dne 20.1.2022 od 9:00 hod., on-line (meet.google.com) 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti  
2. Hospodaření  
3. Realizace SCLLD 

a. Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021 
b. Výzva MAS č. 7 z PRV 
c. Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 
d. Další informace k realizaci SCLLD 

4. Příprava příštího programového období 2021-2027 
5. Různé 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2021 – 21.11.2023) 

Subjekt Jméno Zájmová skupina Sektor 
Svazek obcí pod Kunětickou horou Jozef Petrenec Místní samospráva veřejný 
APOLENKA, z.s. Jolana Štěpánková Sport a volnočasové aktivity soukromý 
Základní škola a mateřská škola 
Rokytno 

Jiří Fousek Vzdělávání a osvěta veřejný 

Zdeněk Seidl Zdeněk Seidl Zemědělství, lesnictví a životní prostředí soukromý 
GREENGOLF Pardubice a.s. Michal Voigts Podnikání a turistický ruch soukromý 

 
Úvod 
Tento dokument je zápisem z on-line jednání představenstva, tuto formu umožňují platné Stanovy MAS a byla zvolena 
z důvodu zhoršené epidemiologické situace a zajištění usnášeníschopnosti. 
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 Jozef Petrenec.   
 
1. Organizační záležitosti 
 Přijetí nového člena 
Byla obdržena písemná přihláška ke členství v MAS RKH. Proběhla u ní kontrola podmínek Kanceláří MAS. 

Představenstvo jednomyslně schvaluje vstup nového člena k 20.1.2022, který splňuje podmínky: 
Sport Motion s.r.o., Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice, IČ: 05107776, statutární zástupce: Lukáš Uncajtik (jednatel), 
zástupce subjektu v MAS: Lukáš Uncajtik (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a turistický ruch. 

 

Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změn v členské základně Žádostí o změnu údajů MAS. 

 Zaměstnanci  
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP č. 0022022 – 0032022 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. 0022022 a 0032022. 

 Testování 
U zaměstnanců, kteří nejsou na home-office dochází k testování dle aktuálních vládních nařízení. 

 Dopis z průběžného auditu 
Představenstvu byl předložen dopis z průběžného auditu za rok 2021.  

 Evidence skutečného majitele 
Po žádosti o automatický průpis došlo k chybné úpravě v evidenci skutečného majitele. Ihned po zjištění chyby dne 
21.12.2021 byl kontaktován krajský soud s žádostí o zjednání nápravy. Dosud bez odpovědi. 
 
2. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 31.12.2021: 
Stav b.ú.:          518 977,77 Kč 



 

Stav pokladny:     9 076,00 Kč      

 Plnění rozpočtu na rok 2021  
Informace k plnění rozpočtu v r. 2021 byly předány K. Holečkovou.  
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. Dílčí projekty jsou proplaceny, 
16.12.2021 bylo provedeno vyúčtování projektu, které bylo následně schváleno P-PsČ. V roce 2022 byl navrácen zůstatek 
z příspěvku. 
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. 

 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 byla proplacena 11. etapa. V realizaci je 12. etapa a 
to až 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.  
 
3. Realizace SCLLD 
 Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021 
K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg. 

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021.  

 

Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 
1.7.2021 – 31.12.2021 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy 
zapracuje Kristýna Holečková, popř. Kateřina Flajšmanová. 

 Výzva MAS č. 7 z PRV  
Představenstvu byla předložena veškerá dokumentace výzvy MAS č. 7 včetně samotného znění výzvy. Představenstvo bylo 
informováno o změnách v přílohách výzvy MAS č. 7 z PRV oproti výzvě MAS č. 6 z PRV včetně odůvodnění těchto změn. 
Fiche a výzva bude ještě předložena SZIF ke kontrole. 

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 včetně preferenčních kritérií.  

 

Představenstvo jednomyslně schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2021 k preferenčnímu kritériu 
„Velikost obce (nikoliv pouze místní části) ve které se daný projekt realizuje“  a Interní postupy pro programový rámec PRV 
– Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 4.0.  

 

Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzvy MAS č. 7 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
PRV včetně seznamu příloh.  

 

Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 7 
pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, 
úpravu zařídí Kancelář MAS.  

 
 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 
Představenstvu byla předložena aktualizace harmonogramu výzev na rok 2022, který byl aktualizován dle údajů uvedených 
ve výzvě MAS č. 7 z PRV. 

Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.1 (vč. případných následujících 
změn souvisejících s vyhlášením výzvy MAS č. 7 z PRV). 

 Další informace k realizaci SCLLD 
17.12.2021 byla podána ŽoZ SCLLD k přidání obce Vysoké nad Labem, u ŽoZ dochází k vypořádání připomínek zaslaných 
14.1.2022. 
Změny ve standardizaci dosud nebyly zapsány a to po konzultaci se zástupcem ŘO (J. Benešová), na základě konzultace bylo 
umožněno provést změny až po aktualizaci systému MS21+, který nyní neumožňuje provést některé změny při zachování 
auditní stopy, a zaslání příručky pro práci se systémem. Dosud nebyla aktualizace systému a příručka MASkám zaslána.  

Představenstvo jednomyslně bere na vědomí zpoždění v nahlášení změn ve standardizaci v novém systému MS2021+ 
(změny v zájmových skupinách a povinných orgánech) kvůli technickým problémům v MS21+. 

IROP – 16. výzva byla navýšena dle usnesení z představenstva konaného 14.12.2021. Do výzvy 16 byly zaregistrovány 2 
projekty, do výzvy 17 je zaregistrován 1 projekt. U projektů probíhá FNaP.  
6 projektů IROP má vydáno Rozhodnutí a je v různé fázi realizace, 5 projektů jsou v době udržitelnosti.  



 

PRV – Připravuje se vyhlášení výzvy, viz bod 3 tohoto zápisu. 1 projekt z výzvy č. 6 prochází hodnocením na SZIF, 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, 11 projektů je v době udržitelnosti.  
OPZ – 1 projekt ukončen, u 5 probíhá realizace. 
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.  
 
4. 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+.  
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– zveřejněna pracovní verze šablony programového rámce. 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+.  
OP ŽP+ - předpokládá se přes MASky realizace větších vzorových projektů. Na MASky byla zaslána šablona pro sběr 
záměrů, kde mají žadatelé vyjádřit zájem o realizaci projektu, je požadována i fotodokumentace stávajícího stavu. Šablona 
bude rozeslána potenciálním žadatelům, kteří již dříve vyjádřili svůj zájem. Na přípravu šablony nebyl přidělen dostatečný 
časový rámec. 
OP TAK – jsu 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. 
 
6. 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) po 16. CK, která proběhla 22.11. Datum jarní certifikační komise 
zatím není stanoven, předpoklad březen.  
Setkání KRAJE PERNŠTJNŮ – čeká se na schválení CSV. Pokud bude CSV schválen, seminář bude realizovat MAS 
RKH (příp. MAS Holicko) jako dodavatel pro CSV. Seminář bude realizován na základě usnesení Představenstva ze dne 
11.10.2021. Předpoklad konání květen/červen. 

 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, proběhla změna předsedy. 
Probíhají jednání s partnery KP ohledně přípravy deštníkové projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů č. 2, 
který by byl realizován v tomto roce. Realizace schválena VH dne 11.11.2021, usnesení 2021/2/13. Předpokládá se 
vyhlášení výzvy v dubnu. 

 Dotace POV Pk – V prosinci 2021 bude 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.  

 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. Proběhne volba nového předsedy. 
 Projekt RESAO – zatím žádné nové informace.  
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.  
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá. Jsou oslovovány školy k zapojení do MAP III.  
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – spolupráce probíhá, nyní žádné nové informace. 
 Akce pro veřejnost 2022: Dožínky (?), Hravé odpoledne na farmě (?) 
 Z důvodu jednání on-line, kdy zápis vzniká po jednání, se přítomni dohodli, že budou moci přítomní členové 

představenstva zápis připomínkovat do 2 pracovních dnů od jeho zaslání. Pokud K. Holečková neobdrží žádné 
připomínky do stanovené doby, bude se považovat zápis za schválený členy představenstva. V případě připomínek, bude 
upravený zápis včetně vypořádaných připomínek zaslán opět členům představenstva k připomínkování do 2 pracovních 
dnů od jeho zaslání. V případě přetrvávajících připomínek schválí členové představenstva zápis na dalším jednání. 
Správnost zápisu stvrdí svým podpisem předseda představenstva – J. Petrenec. Přítomní se dohodli na způsobu podepsání 
prezenční listiny. 

 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:05 hod.  

 
 



 

 
 

USNESENÍ  
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 

 vstup nového člena k 20.1.2022, který splňuje podmínky: 
Sport Motion s.r.o., Erno Košťála 966, 530 12 Pardubice, IČ: 05107776, statutární zástupce: Lukáš Uncajtik 
(jednatel), zástupce subjektu v MAS: Lukáš Uncajtik (jednatel), soukromý sektor, zájmová skupina Podnikání a 
turistický ruch. 

 nahlášení změn v členské základně Žádostí o změnu údajů MAS. 
 uzavření DPP č. 0022022 a 0032022. 
 znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021.  
 případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021 na základě 

připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková, 
popř. Kateřina Flajšmanová. 

 znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 včetně preferenčních kritérií.  
 dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2021 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze 

místní části) ve které se daný projekt realizuje“  a Interní postupy pro programový rámec PRV – Způsob výběru 
projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 4.0.  

 znění výzvy MAS č. 7 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně seznamu příloh.  
 případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 7 pro předkládání žádostí o 

podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí 
Kancelář MAS.  

 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.1 (vč. případných následujících změn souvisejících 
s vyhlášením výzvy MAS č. 7 z PRV). 

 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí: 

 zpoždění v nahlášení změn ve standardizaci v novém systému MS2021+ (změny v zájmových skupinách a 
povinných orgánech) kvůli technickým problémům v MS21+. 

 
Další jednání představenstva proběhne nejdéle v dubnu 2022. 

Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 

 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2021 – 31.12.2021.  
Výzva MAS č. 7 z PRV vč. příloh 
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.1  
 
 
Dne: 20.1.2022 
Zapsala: K. Holečková   
   
Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu. 
 
Jozef Petrenec: 
 


