Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 9.4.2018 od 9:00 v Sezemicích, kancelář MAS RKH
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD:
a. Harmonogram výzev
b. Další informace k realizaci SCLLD
c. Výběr projektů k výzvě 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 z Integrovaného regionálního operačního
programu
d. Výběr projektů k výzvě 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 z Operačního programu Zaměstnanost
4. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Úvod
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.
Ověřovat zápis budou: J. Štěpánková, J. Petrenec.
1. Organizační záležitosti
 Zaměstnanci
Představenstvo bylo seznámeno s návrhy DPP a DPČ pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS RKH. Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPČ č. 0062018 a DPP č. 0072018
– 0082018.
 Telefonní služby
K 15.5. končí smlouva s telefonní společností Vodafon. Představenstvo jednomyslně schvaluje prodloužení smlouvy
s Vodafon.
 GDPR
Na základě podnětu K. Korejtkové byla prodiskutována možnost, že by MAS RKH dělala pověřence obcím.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 31.3.2018:
Stav b.ú.:
145 637,57 Kč
Stav pokladny: 4 352,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2018
Informace k plnění rozpočtu v r. 2018 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného
rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla k 31.3.2018 ukončena 4. etapa, v rámci které
byla podána ŽoZ na přesun uspořených prostředků a po jejím schválení bude podána ŽoPl. Nyní běží 5. etapa projektu (1.4.30.9.2018). Případné nedočerpání v etapě bude přesunuto do etapy další, případně do dalších let dle potřeby.
3. Realizace SCLLD

Harmonogram výzev
Představenstvu byl představen aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 3.
Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 3.
Skutečné termíny výzev závisí na vyhlašování výzev pro MAS řídícím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a
výzev řídícím orgánem/SZIF a náročnosti administrace.
Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD vč. harmonogramu výzev budou volně přístupné na
www.masrkh.oblast.cz (záložka Podpora regionu/LEADER 2014-2020) či při osobní konzultaci v kanceláři MAS.
 Další informace k realizaci
K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD.
Proběhla analýza absorpční kapacity území v rámci OPŽP. Absorpční kapacita není dostatečná pro zavedení programového
rámce OPŽP.
V současné době není vyhlášena žádná výzva. Probíhá příprava na vyhlášení výzev z PRV a IROP a probíhá aktivizace
území. Projekty z minulých výzev jsou ve fázi hodnocení (viz níže) a schválené projekty jsou v různé fázi realizace, u
jednoho projektu došlo k proplacení ŽoPl. Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
 Výběr projektů k výzvě 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 z Integrovaného regionálního operačního programu

Začátek výběru 9:30 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k
výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu.
J. Petrenec po ukončení výběru projektů k výzvě z IROP z jednání odešel, místo něj dorazil J. Kubizňák. Na jednání
představenstva je nyní 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.
 Výběr projektů k výzvě 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 z Operačního programu Zaměstnanost
Začátek výběru 10:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory
k výběru projektů z OP Zaměstnanost.

5. Různé
 MAP ORP Pardubice – K. Korejtková projednává zapojení MAS do MAP II.
 Kraj Pernštejnů – současný stav certifikovaných výrobců 20, současný stav certifikovaných výrobků 21. Připravují se
další propagační materiály.
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.
 Provozní náklady MAS Region Kunětické hory - dotace POV PK – byla podána žádost na krytí souvisejících výdajů
v r. 2018, další informace zatím nejsou známy.
 Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory - dotace POV PK – byla podána žádost k realizaci
„deštníkového“ projektu, který by měl být realizován v roce 2018, další informace zatím nejsou známy.
 KS NS MAS PK – MAS RKH se pravidelně účastní jednání.
 Projekty spolupráce MAS – byl podán projekt Vesnice 21. století, kde je MAS RKH partnerskou MAS, na projektu se
podílejí i MAS ŽR (PMAS) a MAS Pošumaví (KMAS), proběhla výběrové řízení na infopointy, žádost nyní hodnotí
SZIF.
 Plánované akce pro veřejnost 2018: 18.8. Festival chutí, vůní a řemesel 3; září - Hravé odpoledne na Apolence

USNESENÍ
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 schvaluje uzavření DPČ č. 0062018 a DPP č. 0072018 – 0082018.
 prodloužení smlouvy s Vodafon.
 schvaluje harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 3.

USNESENÍ k výběru projektů IROP
IROP/Doprava-I/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Chodník Dražkov – I. část (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007326).
IROP/Doprava-I/2: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Chodník Veská – I. část (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007327).
IROP/Doprava-I/3: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů.

USNESENÍ k výběru projektů OPZ
OPZ/Prorodinná opatřní-II/1: Představenstvo schvaluje seznam žádostí doporučených MAS k financování v rámci výzvy
166/03_16_047/CLLD_15_01_261.

Další jednání představenstva proběhne v případě potřeby (nejdéle červenec 2018).
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.
Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:
Prezenční listina
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 3
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního
programu
Zápis z jednání představenstva MAS Region Kunětické hory k výběru projektů z OP Zaměstnanost
Dne: 9.4.2018
Zapsala: K. Holečková
Ověřovatelé: J. Petrenec, J. Štěpánková

