Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 16.6.2021 od 13:45 ve Velké zasedací místnosti MěÚ Sezemice
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti
2. Hospodaření
3. Realizace SCLLD
a. Přechodné období v PRV
b. Harmonogram výzev
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
5. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019).
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
Tento dokument je zápisem z osobního jednání představenstva.
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
Na základě písemné přihlášky představenstvo jednomyslně schvaluje vstup nového člena k 17.6.2021, který splňuje
podmínky:
Základní škola Čeperka, okres Pardubice, K. Světlé 75, 53345 Čeperka, IČ: 60159111, statutární zástupce: Mgr. Lenka
Burešová (ředitelka), zástupce subjektu v MAS: Mgr. Lenka Burešová (ředitelka), veřejný sektor, zájmová skupina
vzdělávání a osvěta.
Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změn v členské základně Žádostí o změnu údajů MAS.
 Audit
Přítomným byl předložen dopis auditora.
Představenstvo jednomyslně bere na vědomí dopis auditora z 30.4.2021.
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 31.5.2021:
Stav b.ú.:
193 177,77 Kč
Stav pokladny:
3 107,00 Kč
 Plnění rozpočtu na rok 2021
Informace k plnění rozpočtu v r. 2021 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného
rozpočtu zodpovídá představenstvo.
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla v červnu proplacena 10. etapa, v realizaci je
11. etapa projektu až do 30.9.2021, 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 bude pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací
o partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků. 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. Projekt je v realizaci.

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 je v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 30.6.2021.
3. Realizace SCLLD
 Přechodné období v PRV
K. Holečková přítomné seznámila s obsahem dopisu od MZe (č.j. MZE-31542/2021-14113) a předložila jim monitoring
čerpání v PRV za jednotlivé výzvy. Dále přítomné informovala o tom, že pokud se MAS podaří naplnit limit pro přidělení
dotace pro přechodné období na konce roku 2022, bude mít na závazkování této alokace v podstatě pouze rok 2023, což je
nutné brát v potaz v souhlasu s navýšením rezervovaných prostředků. Možnost jak podpořit závazkování, je rozšířit území
MAS o obec Vysoká nad Labem i pro přechodné období.
Představenstvo jednomyslně schvaluje navýšení rezervovaných prostředků na realizaci SCLLD ve výši 3 269 100 Kč a s tím
související administrativní úkony včetně případné změny SCLLD, čímž částečně upravují usnesení Představenstva přijaté
dne 26.4.2021. O nabídnutou alokaci budou přednostně navýšeny fiche 1 a 10.
Představenstvo jednomyslně schvaluje, že Kancelář MAS provede průzkum potenciálních žadatelů PRV v obci Vysoká nad
Labem a na základě pozitivního výsledku průzkumu kontaktuje obec Vysoká na Labem s možností rozšíření území MAS i
pro přechodné období. V případě, že obec Vysoká nad Labem bude souhlasit, bude rozšíření předloženo ke schválení Valné
hromadě jako doporučení Představenstva.
 Harmonogram výzev
K. Holečková seznámila přítomné s obsahem dopisu od MMR (č.j. MMR-37569/2021-26), s ušetřeným zůstatkem z 8.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II a s výsledky komunikace s metodičkou IROP (p. Landová) o nemožnosti
navýšení současně vyhlášené výzvy č. 15.
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 3.0 a Harmonogram výzev pro
IROP – CLLD 2021 ver. 2.0, čímž upravují usnesení Představenstva z 18.1.2021, nově ušetřené prostředky ve výši
238 663,75 Kč nebudou přesunuty z IROP/O5 do IROP/O1, ale zůstanou v IROP/O5.
4. Příprava příštího programového období 2021-2027
Od 7.6. je možné hlásit změny v členské základně a povinných orgánech, bude tak provedeno najednou bez zbytečného
odkladu po Představenstvu.
Byla vytvořena koncepční část SCLLD pro programové období 2021-2027. Dokument je možné připomínkovat do 27.6.2021
a nyní prochází schvalování VH. Představenstvu bude předán ke schválení pravděpodobně v červenci. Poté začnou přípravy
akčního plánu.
OPTP – předpokládá se 5 % kofinancování, přímé (osobní náklady) x nepřímé náklady, o výši dotace NS MAS ČR stále
vyjednává (předpokládaný vzorec 75 % obyvatel + 25 % plocha + výkonnostní příplatek, uvolnění alokace ve dvou vlnách
dle závazkování), vyhlášení výzvy není známo, ale je doporučeno financovat ze současné dotace (IROP 4.2), co nejdéle bude
možné.
SZP – aktivity budou pravděpodobně obdobné současnému PO.
IROP – je znám základní výpis aktivit, zvýšení důrazu na MAS jako animátora území, MAS bude vyhlašovat výzvy mimo
systém
OPZ+ - uvažuje se na realizaci prostřednictví 2 projektů, kde žadatelem bude MAS, NS MAS jedná o 0 % kofinancování,
zatím je ale nutné počítat s 5 % kofinancováním, projekty bude moci realizovat MAS vlastními silami, partnery s finančním
příspěvkem či dodavatelsky, z projektu bude moci být hrazen koordinátor projektu. Kancelář MAS se bude k tématu účastnit
semináře od MPSV.
OP ŽP+ - aktivita Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti, animační, konzultační a dotahovací role MAS v SCLLD i
mimo něj, alokace 400 mil. Kč pro všechny MAS – alokace nebude dělena mezi MAS, nýbrž mezi projekty přes MAS do
vyčerpání. Kancelář MAS obeslala potenciální žadatelé z území s žádostí o reálné projekty, na základě reakce vyjádřila
zájem o OP ŽP+ v dotazníkovém šetření NS MAS, s tím že zapojení MAS závisí na dalších poskytnutých informacích,
zvláště na výši a způsobu přerozdělování alokace.
OP TAK – digitalizace, modernizace a robotizace MSP, alokace nebude dělena mezi MAS, nýbrž mezi projekty přes MAS
do vyčerpání.
OP JAK – realizace pouze přes MAP, přičemž na MAP budou výrazně sníženy finanční prostředky, stále není známo, zda
animace škol bude probíhat přes MAP či střední články. K. Holečková se dne 15.6. účastnila představení středního článku.
5. Různé
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy bude podávat KMAS MAS Pošumaví.
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 22, celkový počet výrobků 23. CK proběhla 15.3.2021 (2 nový výrobci, 6
recertifikací), další CK na podzim. Nová koordinátorka pracuje na zefektivnění činnosti a zvýšení přidané hodnoty pro
certifikované výrobce a navýšení počtu výrobců (sjednané nové odbyty produktů výrobců, propagace). Připravuje se
společné jednání partnerů.
 Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů – projekt v realizaci.
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – 28.6. proběhne jednání, kterého se bude účastnit Kancelář MAS.
 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, v realizaci. Realizaci
aktivit komplikují vládní opatření, projekt je prodloužen do 8/2023.

 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. Dne 29.4.2021 proběhla VH – v řešení přístup
k TPZPK, s ETIK ukončena spolupráce, jednání o spolupráci na Regionální strategii adaptačních opatření, projednání
komunitní energetiky.
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá.
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin
horizontální a pro sociální oblast.
 Akce pro veřejnost 2021: Vzhledem k epidemiologické situaci je konání akcí nejisté. Jsou plánovány 12.9. Dožínky
(konání na závodišti v Pardubicích).
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 14:55 hod.

USNESENÍ z jednání 16.6.2021
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí:
 dopis auditora z 30.4.2021.
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 vstup nového člena k 17.6.2021, který splňuje podmínky:
Základní škola Čeperka, okres Pardubice, K. Světlé 75, 53345 Čeperka, IČ: 60159111, statutární zástupce: Mgr.
Lenka Burešová (ředitelka), zástupce subjektu v MAS: Mgr. Lenka Burešová (ředitelka), veřejný sektor, zájmová
skupina vzdělávání a osvěta.
 nahlášení změn v členské základně Žádostí o změnu údajů MAS
 navýšení rezervovaných prostředků na realizaci SCLLD ve výši 3 269 100 Kč a s tím související administrativní
úkony včetně případné změny SCLLD, čímž částečně upravují usnesení Představenstva přijaté dne 26.4.2021. O
nabídnutou alokaci budou přednostně navýšeny fiche 1 a 10.
 že Kancelář MAS provede průzkum potenciálních žadatelů PRV v obci Vysoká nad Labem a na základě pozitivního
výsledku průzkumu kontaktuje obec Vysoká na Labem s možností rozšíření území MAS i pro přechodné období.
V případě, že obec Vysoká nad Labem bude souhlasit, bude rozšíření předloženo ke schválení Valné hromadě jako
doporučení Představenstva.
 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 3.0 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 2.0,
čímž upravují usnesení Představenstva z 18.1.2021, nově ušetřené prostředky ve výši 238 663,75 Kč nebudou
přesunuty z IROP/O5 do IROP/O1, ale zůstanou v IROP/O5.

Další jednání představenstva proběhne v červenci 2021.
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 2021 ver. 3.0, Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 2.0
Dne: 16.6.2021
Zapsala: K. Holečková
Předseda představenstva svým podpisem tohoto zápisu ověřuje správnost zápisu.
Jozef Petrenec

