
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konaného dne 12.12.2022 od 9:00 hod., kancelář MAS (Husovo nám. 790, Sezemice) + online 
(meet.google) 

 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina , příloha č. 2 - printscreen      
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti  
2. Hospodaření  
3. Realizace SCLLD 2014-2020 
4. Příprava programového období 2021-2027 
5. Nová zelená úsporám light 
6. 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 
Na žádost M. Voigtse kvůli nemoci a po souhlasu předsedy J. Petrence bylo představenstvo pořádáno podpůrně s využitím 
technických prostředků (online platforma meet.google). 
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 
 Zaměstnanci  

Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2022 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní 
smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro M. Kaplavkovou ve výši 4 000,-Kč hrubého v rámci pracovní 
smlouvy uzavřené 25.10.2021 a M. Vodvárkovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.5.2022. 
Odměny budou vyplaceny následovně: 
- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci prosincových (á 6 000 Kč) a 
lednových (á 6 000 Kč) mezd, 
- odměna M. Kaplavkové – projektový manažer – v rámci prosincových mezd (á 4 000 Kč), 
- odměna M. Vodvárkové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 5 000 Kč), lednových (á 500 Kč), a únorových (á 
500 Kč) mezd. 
Všichni PRO. 

 
Představenstvo projednalo návrhy dodatků k PS v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
RKH, DPP k zajištění koordinátora aktivit regionálního značení KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® a k PS/dodatek k 
PS k projektu Komunita pro komunitu. 

Představenstvo schvaluje: 
- uzavření dodatků č. 1 k pracovním smlouvám M. Kaplavkové a M. Vodvárkové prodlužující délku pracovního poměru a 
navýšení hrubé mzdy, 
- uzavření dodatku č. 10 k pracovním smlouvě K. Holečkové prodlužující délku pracovního poměru a navýšení hrubé mzdy a 
v rámci realizace projektu Komunita pro komunitu k úpravě povinností a úvazků mezi projekty Zlepšení řídících a 
administrativních schopnosti MAS RKH (úvazek 0,8 – manažer SCLLD) a Komunita pro komunitu (úvazek 0,2 – projektový 
a finanční manažer), 
- uzavření DPP č. 0012023 s M. Kaplavkovou na pozici koordinátora aktivit regionálního značení KRAJ PERNŠTEJNŮ 
regionální produkt®, 



 

- uzavření pracovní smlouvy před zahájením realizace projektu Komunita pro komunitu na pozici koordinátora projektu 
(úvazek 0,6) a metodika pro práci s CS (úvazek 0,1) s panem P. Valenou pro zajištění činností v rámci projektu Komunita 
pro komunitu. Rozvržení pracovní doby bude navrženo a schváleno J. Petrnecem dle dohody s P. Valentou. 
Všichni PRO. 

 Živnostenské oprávnění – oprávnění vzniklo k 5.12.2022 
 Dopis z průběžného auditu 
Přítomnými byl projednán dopis z průběžného auditu. S pronajímatelem kanceláře bude jednáno o dodatku smlouvy o nájmu 
upravujícím minimálně čl. 3 smlouvy kvůli končícímu projektu. Přítomní diskutovali, zda další projekt Kreativní vouchery 
pro Kraj Pernštejnů dále řešit jako deštníkový projekt, nebo zda bude projekt realizovat přímo MAS. Přítomní se i pro rok 
2023 přiklání k současné variantě – tedy jako deštníkový projekt. S ohledem na tuto variantu bude probíhat jednání s TO. 
 
2. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 30.11.2022: 
Stav b.ú.:            802 495,14 Kč 
Stav pokladny:       4 640,00 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 byla 13. etapa byla proplacena a je v realizaci 14. 
etapa, a to až do 31.3.2023 do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do 
dalších etap a kódů dle potřeby. Tento projekt musí být ukončen nejpozději do 31.12.2023, je možné i dřívější ukončení 
(září). Na projekt by měl navazovat nový projekt na režie z OPTP. 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. K 31.10. došlo vyúčtování dílčích 
projektů, dne 9.12. byla ukončena kontrola vyúčtování. Vyúčtování projektu k Pardubicku – Perníkovému srdce Čech 
proběhne do 31.12.2022. 
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 – výstupy jsou 
kompletní, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2022. 
 
3. Realizace SCLLD 2014-2020 
Od posledního představenstva nebyla podána ŽoZ SCLLD.  
IROP – 3 projekty IROP mají vydáno Rozhodnutí a jsou v různé fázi realizace, 1 projekt má podanou ŽoPl, 10 projektů jsou 
v době udržitelnosti.  
PRV – u 2 projektů z výzvy MAS č. 7 probíhá kontrola SZIF, u 1 projektu se připravuje podpis Dohody, 6 projektů má 
podepsanou Dohodu. 1 projekt z výzvy č. 6 má podanou ŽoPl, 1 je v realizaci s uzavřenou Dohodou a 1 projekt ukončil 
administraci na žádost žadatele, zbytek projektů v udržitelnosti. Celkem je 16 projektů v době udržitelnosti a u 1 projektu 
v udržitelnosti byla ukončena v listopadu administrace. Kvůli projektům, které ještě nemají podepsanou Dohodu a kvůli 2 
projektům, u kterých byla ukončena administrace, nebude splněn limit 90 % k 31.12.2022 - závazkování je 80,32 % (projekty 
v Dohodách k 9.12.2022), příp. 89,97 % (projekty v Dohodách + projekty v hodnocení + projekty před podpisem Dohod). 
MAS má právo se písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi MZe kvůli nesouhlasu s odebráním části 
rezervované alokace nebo nepřidělením alokace pro přechodné období a to ve lhůtě 30 KD ode dne doručení Dodatku 
k akceptačnímu dopisu či informace ze strany ŘO PRV o nepřidělení alokace pro přechodné období. 
OPZ – 3 projekty ukončeny, u 1 projektu je podána ŽoPl a ZoR a u 2 probíhá realizace. 
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.  
Harmonogram – Kancelář MAS předložila přítomným návrh harmonogramu na rok 2023, tento návrh bude upřesňován dle 
vývoje. 

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 1.0. 
Všichni PRO. 

 
4. Příprava programového období 2021-2027 
Od posledního představenstva nebyly podány změny ve standardizaci ale kancelář MAS změnu připravuje z důvodu změny 
v členské základně, nového funkčního období VK a změny stanov. 
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 konce 2023). Alokace pro PO 21-
27 se mezi MASky bude rozdělovat podle klíče 35% počet obyvatel, 10% počet obcí a 55% rozloha. První výzva by mohla 
být vyhlášena už v roce 2024. 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– byly vyhlášena výzva pro předkládání AP IROP, na VH bylo projednáno a schváleno, že součástí AP budou 
Opatření 1: Veřejná prostranství, aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), 
Opatření 2: Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečno nemotorovou dopravu (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 3: 
Hasiči, aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V. (plánovaná 
alokace 9 503 286 Kč) a Opatření 4: Sociální služby, aktivita: Infrastruktura pro sociální služby (plánovaná alokace 4,5 mil. 
Kč), bude změněn postup hodnocení projektů na MAS a překládání projektů do ISKP21+ bude probíhat až po obdržení 
povinné přílohy od MAS, která potvrzuje soulad projektu se SCLLD 21-27, zároveň projekt bude muset být v systému 
ISKP21+ podepsán kvalifikovaným zástupcem MAS. ŘO opět posunul vyhlašování výzev pro CLLD, nyní vyhlášena pouze 
na soc. služby. Kancelář MAS zpracovává AP. 
OPZ+ - dne 28.7. podán AP a projekt Komunita pro komunitu. 7.9. projekt splnil podmínky formálních náležitostí a 
přijatelnosti, 14.11. splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou, čeká se na výzvu k vypořádání připomínek. Na základě 
současných informací od MPSV se po dohodě s partnery plánuje posunutí projektu z 1.1.2023 na 1.2.2023. Aktivity projektu: 
Zastřešující, podpůrná aktivita pro ostatní aktivity (MAS), Posilování komunitních a rodinných vazeb (Zdraví a sportovní 
aktivity), Komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví (KONEP). Přítomní probrali podmínky smluv partnerů 
s finančním příspěvkem, které budou podepisovány před začátkem projektu. 

Představenstvo schvaluje znění smluv s partnery s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu Komunita pro komunitu. 
Všichni PRO. 

OP ŽP+ - bude možné podávat projekty na rekonstrukce veřejných budov – komplexní řešení. O podmínkách se jedná, pouze 
400 mil. Kč na celý SC (diskutuje se o rozdělení alokace 66 Kč/obyvatele – Pk cca 26 mil. Kč), tj. 1-2 projekty na kraj- 10-
20 mil./projekt, diskutuje se o možné podpoře 95 %. 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.  
OP TAK – 1.12. se v Lanškrouně konalo setkání se zástupcem MPO, nyní model animace a výběru projektů na MAS jako 
v IROP 21-27, výzva pro MAS na AP měla být listopad/prosinec 2022, možnost podání AP 30.4.2023, předpoklad 
akceptačního dopisu pak do 30.6.2023, MAS budou volit ze schválených kritérií výběru, budou muset být sestaveny IP, 
motivační systém navyšování alokace. Zapojení MAS RKH v OP TAK je projednáváno.  
OPTP – na provoz MAS, 27.6. se konal webinář pro žadatele, doporučení realizovat projekt IROP 4.2 co nejdéle stále platí, 
způsobilost výdajů v OPTP je od 1.1.2022 a může se překrývat s IROP 4.2., ale projekt OPTP bude možné podat až po 
podání a schválení ŽoPl v IROP 4.2. (toto období bude potřeba překlenout!), v IROP 4.2 jsou výdaje způsobilé až do 
31.12.2023 ale ne na přípravu výzev a realizaci nových AP. Harmonogram: realizace cca od schválení AP IROP, podání 
žádosti ke konci realizace IROP 4.2 (cca září 2023). 
OP JAK – Na animaci škol MAS již nedostane dotaci, bude řešeno živnostenským oprávněním a fakturací animace.  
 
5. Nová zelená úsporám light 
NZÚL je určena majitelům/spolumajitelům RD, kteří jsou důchodci či invalidé 3. stupně nebo pobírají příspěvek na bydlení. 
Úkol MAS: animace území a příprava odborného posudku a závěrečné zprávy. Nově posílena pozice EKIS a M-EKIS (už 
mohou zpracovávat i závěrečné zprávy). Stále nejsou dostatečné informace k postavení a kompetencím MAS v tomto 
programu. Práce na NZÚL bude MAS proplácena v režimu de minimis z k tomuto účelu vypsané dotace, tato dotace se 
teprve připravuje, v současnosti se předpokládá proplacení nákladů MAS vždy po úspěšném zrealizování 5 případů (KS 
MAS Pk apeluje na NS MAS ČR k vyjednání lepších podmínek). Před Vánoci by měl být další seminář se zástupci SFŽP. 
Příjem žádostí spuštěn od 9.1.2023, již nyní se nám hlásí žadatelé. 

Představenstvo schvaluje spolupráci MAS Region Kunětické hory se SFŽP ČR na dotačním programu Nová zelená úsporám 
light a schvaluje podání žádosti o dotaci na proplacení provozních výdajů s tím vzniklých po jejím vyhlášení. 
Všichni PRO. 

 

Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0022023 s P. Valentou na pozici projektový manažer NZÚ light. 
Všichni PRO. 

 
6. Různé 
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.  
 Kraj Pernštejnů – 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 19. 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 a 2.11.2022 proběhla 20. certifikační komise (certifikace dvou nových producentů a 
recertifikace producentů, změny v certifikační komisi). Další certifikace a recertifikace plánována na jaro 2023. Současný 
počet výrobců a výrobků je 27.  

 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 - Inspirativní projekty PRV 
v Kraji Pernštejnů (exkurze)/Společné setkání Kraje Pernštejnů (seminář).  



 

 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Probíhá spolupráce na projektu 
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II., více viz bod 2 – Plnění rozpočtu na rok 2022. Probíhají jednání s partnery 
KP ohledně přípravy deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III, vyhlášení v roce 2023 
závisí na vyhodnocení současného ročníku a na finančních zdrojích.  

 Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ z POV Pk pro rok 
2022, DT 3, z projektu financovány novina a katalogy KP a zábavný sešit pro děti „Poznávej svůj region“, více viz bod 2 
– Plnění rozpočtu na rok 2022.  

 Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II – POV 2023+, 
DT 3 Dotace POV 2023+ Pk – do 31.12.2022 bude podána žádost dle usnesení 2022/2/16 VH ze dne 15.11.2022. 
V rámci projektu bude zažádáno na noviny a katalogy KP, bannery a příspěvek na koordinátora projektu.  

 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, projekt končí 31.8.2023. 

 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních.. 
 Projekt RESAO – zatím žádné nové informace.  
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.  
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá, projekt MAP II bude končit, navazovat na něj bude do listopadu 2023 

projekt MAP III (Statutární město Pardubice jako žadatel), finanční prostředky pro MAP III jsou velmi omezené, 
zapojení do PS Financování. Proběhla aktualizace SR MAP, aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev 
IROP. Další aktualizace bude probíhat až za cca půl roku.  

 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 21-
27. Byl ukončen příjem projektových záměrů. 

 Akce pro veřejnost 2022: 22.6. Setkání KP, 10.9. Nachmelené mlýny, 11.9. Okresní dožínky 
 Akce pro veřejnost 2023: Dožínky, Hravé odpoledne na farmě, akce v rámci KP a projektu Komunita pro komunitu (?) 
 SECAP – výzva na zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima od 16.1.2023 – projednáno a zatím MAS 

nebude řešit 
 IV – Nakladatelství – žádost o podporu dětských preventivních omalovánek „Bezpečně na silnici“ s možností prezentace 

MAS – Přítomní žádost projednali a vzhledem ke komplikovanému předfinancování dalších aktivit MAS v roce 2023 
bude žádost zamítnuta. 

 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 10:20 hod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USNESENÍ  
 Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2022 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci 

pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro M. Kaplavkovou ve výši 4 000,-Kč hrubého 
v rámci pracovní smlouvy uzavřené 25.10.2021 a M. Vodvárkovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní 
smlouvy uzavřené 16.5.2022. Odměny budou vyplaceny následovně: 

- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci prosincových (á 
6 000 Kč) a lednových (á 6 000 Kč) mezd, 

- odměna M. Kaplavkové – projektový manažer – v rámci prosincových mezd (á 4 000 Kč), 
- odměna M. Vodvárkové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 5 000 Kč), lednových (á 500 Kč), 

a únorových (á 500 Kč) mezd. 
 Představenstvo schvaluje: 

- uzavření dodatků č. 1 k pracovním smlouvám M. Kaplavkové a M. Vodvárkové prodlužující délku 
pracovního poměru a navýšení hrubé mzdy, 

- uzavření dodatku č. 10 k pracovním smlouvě K. Holečkové prodlužující délku pracovního poměru a 
navýšení hrubé mzdy a v rámci realizace projektu Komunita pro komunitu k úpravě povinností a úvazků 
mezi projekty Zlepšení řídících a administrativních schopnosti MAS RKH (úvazek 0,8 – manažer SCLLD) 
a Komunita pro komunitu (úvazek 0,2 – projektový a finanční manažer), 

- uzavření DPP č. 0012023 s M. Kaplavkovou na pozici koordinátora aktivit regionálního značení KRAJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, 

- uzavření pracovní smlouvy před zahájením realizace projektu Komunita pro komunitu na pozici 
koordinátora projektu (úvazek 0,6) a metodika pro práci s CS (úvazek 0,1) s panem P. Valenou pro 
zajištění činností v rámci projektu Komunita pro komunitu. Rozvržení pracovní doby bude navrženo a 
schváleno J. Petrnecem dle dohody s P. Valentou. 

 Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 1.0. 
 Představenstvo schvaluje znění smluv s partnery s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu Komunita pro 

komunitu. 
 Představenstvo schvaluje spolupráci MAS Region Kunětické hory se SFŽP ČR na dotačním programu Nová zelená 

úsporám light a schvaluje podání žádosti o dotaci na proplacení provozních výdajů s tím vzniklých po jejím 
vyhlášení. 

 Představenstvo schvaluje uzavření DPP č. 0022023 s P. Valentou na pozici projektový manažer NZÚ light. 
 

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v březnu 2022. 
Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 
 
Přílohy: 
Prezenční listina, printscreen  
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2023 ver. 1.0. 
 
 
Dne: 15.12.2022 
Zapsala: K. Holečková   
   
Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu. 
 
Jozef Petrenec: 
 
 


