Zápis
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konaného dne 18.1.2021 od 8:00 hod. on-line (google.meet)
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Výběr projektů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu:
a. 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 - 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III
b. 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 - 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III
2. Organizační záležitosti
3. Hospodaření
4. Realizace SCLLD
a. Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 - 31.12.2020
b. Změna SCLLD
c. 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV
d. Další informace k realizaci SCLLD
5. Příprava příštího programového období 2021-2027
6. Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů
7. Různé
_____________________________________________________________________________________________
Úvod
Tento dokument je zápisem z on-line jednání představenstva, tuto formu umožňují platné Stanovy MAS a byla zvolena
z důvodu proměnlivých vládních podmínek v nouzovém stavu a zajištění usnášeníschopnosti.
Řízením představenstva byla pro bod 1 pověřena I. Řehořová, pro následující body K. Holečková. I. Řehořová 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. Flajšmanová.
Ověřovatelem zápisu byla jmenována Jolana Štěpánková.
1. Výběr projektů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu:
 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 - 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III
Začátek výběru 8:00 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory
k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu.
 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 - 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III
Začátek výběru 8:12 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory
k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu.
K jednání se 8:32 připojila K. Holečková.
2. Organizační záležitosti
 Hlasování per rollam
Od posledního prezenčního jednání představenstva proběhlo 3x hlasování per rollam:
- 12.10.2020 – 14.10.2020
- 26.10.2020, 9:00 hod. – 27.10.2020, 23:59 hod.
- 9.12.2020 – 10.12.2020
Přítomní byly seznámeni s přijatými usneseními a stavem jejich plnění, probraná usnesení se nacházejí na konci zápisu.
 Přijetí nových členů
Na základě písemných přihlášek představenstvo jednomyslně schvaluje k 18.1.2021 vstup těchto nových členů, kteří splňují
podmínky:
Obec Vysoká nad Labem, adresa: Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, statutární zástupce:
Ing. Jiří Horák (starosta), zástupce subjektu v MAS: Ing. Jiří Horák (starosta), sektor: veřejný, zájmová skupina: místní
samospráva.
Spolek Petrklíč, adresa: Časy 57, 534 01 Holice, IČ: 08805636, statutární zástupce: Jaroslav Křížek (předseda), zástupce
subjektu v MAS: Jaroslav Křížek, sektor: soukromý, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta.
Vzhledem k tomu, že se změny v členské základně již nehlásí prostřednictvím změny SCLLD a nový systém pro hlášení
změn ještě není zprovozněn, bude změna nahlášena bez zbytečného odkladu po zprovoznění nového systému a to včetně
změny sídla člena Okresní agrární komora Pardubice, které je nově na adrese Křičeň 102, 533 41 Křičeň.
 Zaměstnanci

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS RKH.
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0022021 – 0042021.
Představenstvo projednalo znění dodatků č. 7 k pracovním smlouvám upravující navýšení hrubé mzdy K. Holečkové a I.
Řehořové a dodatku č. 1 k pracovní smlouvě upravující navýšení hrubé mzdy a prodloužení smlouvy K. Flajšmanové.
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatků č. 7 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a
Ivanou Řehořovou a uzavření dodatku č. 1 k stávající pracovní smlouvě s Kateřinou Flajšmanovou.
 Dopis z průběžného auditu
Představenstvo projednalo dopis z průběžného auditu. Chybějící stravné bylo dopočítáno a doplaceno na novém dokladu.
Účtování faktury je po konzultaci s účetní upřednostněno ponechat na 518 místo 513 vzhledem k tomu, že se jednalo o
catering. Zápis skutečného majitele do ISSM byl proveden ještě před obdržením dopisu.
3. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 31.12.2021:
Stav b.ú.:
272 857,68 Kč
Stav pokladny: 4 819,00 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 podána a schválena ZoR a ŽoPl (u ŽoPl zatím
jen v 1. stupni) za 9. etapu, kontrola se zdržela na straně CRR, takže dotace za 9. etapu bude proplacena až po otevření
státního rozpočtu, zpoždění ve financování bylo dorovnáno čerpáním z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s.
V realizaci je 10. etapa projektu a to až do 31.3.2021, do té doby bude podána K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých
finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby.
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 bude
pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o
poskytnutí finančního příspěvku, více viz bod 6 tohoto zápisu.
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.
Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. byl podán, dokud nebude schválen (cca
květen), nebude znám přesný rozpočet projektu, očekávaná dotace 70 %, zbytek bude dofinancován zúčastněnými obcemi.
4. Realizace SCLLD
 Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 - 31.12.2020
K. Holečková přítomným předložila Zprávu o realizaci ISg.
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 – 31.12.2020.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období
1.7.2020 – 31.12.2020 na základě připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy
zapracuje Kristýna Holečková, popř. Kateřina Flajšmanová.
 Změna SCLLD
Přesun finančních prostředků do IROP/O1 z důvodu, že žadatel nedočerpal finanční prostředky z projektů schválených
představenstvem, byl veřejně projednán na valné hromadě ze dne 21.11.2019. Od hlasování valné hromady, které probíhalo
ve dnech 18.11.-20.11.2020, kde byly veřejně projednány další změny SCLLD, K. Holečková připravila a zkonzultovala
změny s MMR a MZe s následujícími výsledky:
- IROP: Přesun finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání při dodržení povinných limitů, které byly stanoveny
pro roky 2021 a 2022, a navýšení dotace u opatření IROP/O1 o 106 342,84 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o
106 342,84 Kč. Další změny na základě konzultace a doporučení MMR vč. úpravy indikátorů zatím nebudou provedeny.
- PRV: Není nutné hlásit přesun finančních prostředků mezi lety dle skutečného čerpání a mezi fichemi. MZe dle nových
podmínek umožňuje přesun mezi fichemi v rámci vyhlášené výzvy, proto bylo i MZe doporučeno vyhlásit i fichi 6, která
původně nebyla plánována k dalšímu vyhlášení, aby v případě nečerpání této fiche, mohly být finanční prostředky fiche 6
přesunuty na podporu projektů z dalších fiche. Vzhledem k těmto skutečnostem zatím nebude v rámci PRV provedena žádná
změna SCLLD.
V případě MPSV stále platí stanovisko (Informace pro MAS č. 22), že nevyžadují přesuny finančních prostředků mezi lety a
že takové změny nebudou ani schvalovat. Změny v opatřeních byly schváleny již dříve prostřednictvím depeše, MPSV zatím
nevyžaduje narovnání finančního plánu a indikátorů prostřednictvím ŽoZ.
Představenstvo jednomyslně schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové
období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:
- přesuny finančních prostředků mezi lety vč. přesunů mezi Národními veřejnými zdroji a Národními soukromými zdroji dle
skutečného čerpání v IROP
- v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O1 o 106 342,84 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o 106 342,84 Kč.

Představenstvo jednomyslně schvaluje, že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový
manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci Žádosti o změnu č. 12 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek řídících orgánů/SZIF.
Je možné, že se z důvodu nečerpání žadateli/příjemci v rámci opatření IROP/O5 vygenerují další ušetřené prostředky,
protože k 31.12.2020 byl ukončen další projekt, u něhož plnění finančního plánu ještě nebylo podáno (podání ŽoPl do konce
ledna). Přičemž výzvy z programového období 2014-2020 lze dle současných informací vyhlašovat pouze do listopadu 2021.
Představenstvo jednomyslně schvaluje přesun volných finančních prostředků z opatření IROP/O5 do opatření IROP/O1
prostřednictvím změny SCLLD, pokud takové do konce listopadu 2021 budou a vzniknou tím, že nebudou dočerpány
žadateli/příjemci vybraných projektů. Ke změně a souvisejícím úkonům opravňuji K. Holečkovou, příp. I. Řehořovou
 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV
Výzva je připravena k vyhlášení, pouze se předpokládá, že budou do doby vyhlášení aktualizována pravidla pro žadatele, tuto
změnu bude nutné zanést do textové části výzvy, k čemuž mají dle usnesení Představenstva ze dne 10.12.2020 kompetence
K. Holečková a I. Řehořová.
Dle výše uvedených informací k „Změna SCLLD“ byly ušetřeny finanční prostředky v opatření IROP/O5, které budou
přesunuty do opatření IROP/O1. O tyto finanční prostředky by měla být výzva navýšena, závisí však na tom, kdy bude
schválena změna SCLLD. Rok 2021 je posledním rokem, kdy mohou být vyhlášeny výzvy z IROP.
Představenstvo jednomyslně schvaluje navýšení alokace výzvy MAS 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-DopravaIV o zbývající částky v opatření IROP/O1. Pokud bude možné stihnout navýšení alokace (CZV) výzvy o 111.939,82 Kč do
vyhlášení výzvy, bude navýšení provedeno před vyhlášením výzvy, pokud nebude možné stihnout navýšení alokace do
vyhlášení výzvy, nebo se stihne navýšit alokaci výzvy o tuto částku, ale do opatření IROP/O1 budou do konce příjmu žádostí
o podporu přesunuty další prostředky prostřednictvím změny SCLLD, dojde k navýšení výzvy o zbývající částky v opatření
IROP/O1, až když bude jasné, zda v opatření IROP/O5 byly/nebyly ušetřeny další prostředky a dojde změnou SCLLD
k jejich přesunu do opatření IROP/O1. K tomuto pověřují K. Holečkovou, příp. I. Řehořovou.
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné úpravy harmonogramů výzev související se změnami alokace výzvy MAS
15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV k čemuž pověřují K. Holečkovou, příp. I. Řehořovou.
 Další informace k realizaci SCLLD
K. Holečková podala další základní informace k vývoji realizace SCLLD:
Byla nahlášena a schválena změna č. 11 SCLLD ke změně ve finančním plánu IROP.
OPZ – Nebude už vyhlášena výzva. V rámci OPZ je drobná zbývající alokace, na kterou nebylo žadateli zažádáno, a zbyla
po korekcích na projektech. Je možné, že se zbývající alokace ještě navýší, pokud projekty nedočerpají přislíbené finance.
Tyto prostředky, ale nebude s největší pravděpodobnosti už MAS moci využít.
IROP – Bude vyhlášena 8.2. výzva (Doprava-IV), 5 projektů je po věcném hodnocení, 1 projekt je před vydáním
Rozhodnutí, 1 projekt je v realizaci, 1 projekt má podanou ŽoPl a 3 projekty jsou v době udržitelnosti. MAS k 31.12.2020
splnila milník 55,44 % předložených žádostí v pozitivních stavech.
PRV – Není vyhlášena výzva. Z projektů z výzvy MAS č. 5 byly 2 vyřazeny pro nedostatek financí na fichi, 2 čekají na
vydání Dohody a u 2 probíhá administrativní kontrola. Zbytek projektů je v době udržitelnosti.
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.
5. Příprava příštího programového období 2021-2027
MAS je pro programové období 2021-2027 standardizována. Pro nefunkčnost systému není možné hlásit změny v členské
základně a povinných orgánech.
K 31.1. je plánováno ukončeno dotazníkového šetření.
Probíhá příprava dokumentu strategie.
PRV – schváleno přechodné období 2 roky, zatím nejsou stanoveny alokace.
IROP – zveřejněna pracovní verze šablony programového rámce, ale zatím pouze obecná část.
OPZ+ - ustupuje se od soutěžní výzvy, nově se jedná o tom, že by MAS realizovala projekt v rámci OPZ, který bude
zastřešovat projekty partnerů – touto koncepcí je přesunuto riziko s realizací projektu na MAS! Očekává se dotazník od NS
MAS, přestože dle posledních informací chtějí výsledky dotazníku do cca konce ledna, žádný dotazník ani podrobnější
informace ke koncepci nedorazily.
NSA (Národní sportovní agentura) – možnost spolupráce na podpoře venkovského sportu (mapování potřeb sportovních
klubů a podpora žadatelů v jejich progamech), pravděpodobně administrovaný MPO.
OP ŽP+, OP JAK, OP TAK – zatím žádné nové informace.
6. Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů
Přítomným byla předložena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro financování deštníkového projektu Kreativní
vouchery pro Kraj Pernštejnů.
Přítomní jednomyslně schvalují uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro financování deštníkového projektu
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů s Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
Byla provedena revize příloh č. 2, 3 a 4. Revize byly předloženy představenstvu. Změněné přílohy budou vyvěšeny na webu
MAS.
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu příloh č. 2, 3 a 4 výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

7. Různé
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy bude podávat KMAS MAS Pošumaví.
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 21, celkový počet výrobků 22 (je naplánováno slučování dvou certifikátů
jednoho certifikovaného výrobce jako skupina výrobků). Datum certifikační komise zatím není stanoven, předpoklad
březen. Nová koordinátorka pracuje na zefektivnění činnosti a zvýšení přidané hodnoty pro certifikované výrobce a
navýšení počtu výrobců (např. konzultace k projektu Kreativní vouchery pro KP, sjednané nové odbyty produktů
výrobců).
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře
termíny akcí z regionu, byla uzavřena Deklarace o partnerství a spolupráci, společně se připravil systém voucherů vč.
výzvy, schváleny aktivity a rozpočet pro podporu Kraje Pernštejnů na rok 2021, schváleny členské příspěvky.
 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, v realizaci. Realizaci
aktivit komplikují vládní opatření.
 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. Dne 20.11.2020 došlo vystoupení z Energetickotechnického inovačního klastru (ETIK). Dne 22.1. proběhne na VH jednání o vystoupení či setrvání KS MAS
v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje (TPZP).
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období, zástupci MAS se účastní VH. NS
MAS informovalo o předvýzvě v rámci Programu 2 (RES+) Modernizačního fondu na dotaci na výstavbu
fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, na geotermální zdroje a akumulační systémy a v rámci následné
výzvy Programu 8 podpory vzniku komunitních energetických společenství. Projektové záměry do programu RES+ se
podávají do 1.2.2021. Informace byla Kanceláří MAS rozeslána do území 12.1., je zjišťován zájem o realizaci projektu
v území s uzávěrkou do 20.1.
Přítomní jednomyslně schvalují, že pokud Kancelář MAS do 20.1. z území obdrží reálný projekt alespoň ve fázi námětu a
zároveň subjekt nebude do předvýzvy podávat projekt sám, bude podán projekt do předvýzvy Programu 2
Modernizačního fondu místní akční skupinou. Projekt do předvýzvy připraví Kancelář MAS ve spolupráci s předsedou do
1.2.
V případě nenaplnění podmínky, nebude projekt do předvýzvy podán.
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá, projekty procházejí prioritizací dle metodiky, tam, kde je to možné a
vhodné jsou aktivity realizovány on-line, aktualizace SR probíhá do 10.3. (školy, obce, které chtějí žádat do fiche 10 b)
z PRV v rámci naší výzvy, musí mít svůj projekt v souladu s SR!).
 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin
horizontální a pro sociální oblast, proběhla aktualizace projektů do zásobníků za spolupráce MAS, probíhalo
připomínkování částí strategického dokumentu.
 Akce pro veřejnost 2021: Vzhledem k epidemiologické situaci je konání akcí nejisté. Jsou plánovány 12.9. Dožínky
(konání na závodišti v Pardubicích).
 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. Flajšmanová 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 pověřený člen předseda představenstva – J. Štěpánková, vzhledem k tomu, že
předseda představenstva se jednání neúčastnil. Přítomní se dohodli na způsobu podepsání prezenční listiny.
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 9:45 hod.

USNESENÍ z per rollam 12.10.2020 – 14.10.2020 platná k 14.10.2020


IROP/Sociální služby-III/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Komunitní centrum Dříteč
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014586).
 IROP/Sociální služby-III/2: Na základě předložených podkladů týkajících se výběru žádosti v rámci výzvy
297/06_16_072/CLLD_15_01_261/ 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III
Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů:
Seznam vybraných projektů
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby
Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPSociální služby-III
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261)
Pořa Název projektu (reg. č.)
Název
Bodov Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
dové
žadatele (IČ)
ý zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
číslo
výdajů
1.
Komunitní centrum Dříteč
Obec Dříteč
35
3.405.207,55
3.584.429,00
3.860.200,00
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/ (IČ 00273546)
Kč
0014586)
Celkem
3.405.207,55
3.584.429,00
3.860.200,00
Kč
Seznam nevybraných projektů
Opatření SCLLD: IROP/O3 Sociální služby
Výzva MAS: 13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROPSociální služby-III
(297/06_16_072/CLLD_15_01_261)
Pořa Název projektu (reg. č.)
Název žadatele Bodov Požadovaná
Výše celkových Výše celkových
dové
(IČ)
ý zisk
výše dotace
způsobilých
výdajů
číslo
výdajů
--------------Celkem
-------

USNESENÍ z per rollam 26.10.2020, 9:00 hod. – 27.10.2020, 23:59 hod. platná k 27.10.2020
Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 26.10.2020, 9:00 hod. – 27.10.2020, 23:59 hod přijalo
následující usnesení:
 Představenstvo ukládá Kanceláři MAS přípravu hlasování Valné hromady formou per rollam, přičemž avízo per
rollam bude rozesláno nejdéle 29.10., podklady pro hlasování budou členské základně rozeslány nejdéle 12.11.,
zaslané podklady bude moci členská základna připomínkovat do 15.11., samotné hlasování bude umožněno od
18.11. do 20.11.2020. Návrh předmětu hlasování stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou
Představenstva, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: řádnou volbu členů do Výběrové komise,
informace k aktuálnímu stavu hospodaření a plnění rozpočtu 2020, stanovení výše členských příspěvků na rok 2021,
informace ke změně SCLLD, informace k aktualizaci SCLLD, schválení průběhu kreativních voucherů v rámci
aktivity Kraje Pernštejnů.
 Představenstvo navrhuje Valné hromadě ke schválení dle podmínek standardizace nominované členy Výběrové
komise s funkčním obdobím 22.11.2020 – 21.11.2021:
Obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce
Pavel Kohout
Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity)
– zástupce Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice, IČ: 60112026 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a
životní prostředí) - zástupce Josef Štěpanovský
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, IČ: 64244539 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a
volnočasové aktivity) - zástupce Petra Vrbatová
Jana Kolrusová, IČ: 4791495 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) - zástupce Jana
Kolrusová
 Představenstvo schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2021 s paní Drahomírou
Holmanovou.
 Představenstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Anetou Svatoňovou na zajištění činností v rámci projektu
Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II.
 Představenstvo bere na vědomí stav hospodaření MAS Region Kunětické hory a plnění rozpočtu na rok 2020
k 30.9.2020.
















Představenstvo bere na vědomí výsledek konzultace s CRR a doporučení změny cílové hodnoty indikátorů 82000 a
93508 prostřednictvím Žádosti o změnu až před koncem projektu.
Představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení výši členských příspěvků na rok 2021 v následující výši:
Mikroregion/svazek obcí:
75.000,00 Kč
Obec:
2.000,00 Kč
Veřejné a neziskové subjekty, občané:
200,00 Kč
Podnikatelské subjekty:
2.000,00 Kč
Představenstvo bere na vědomí stav realizace SCLLD MAS Region Kunětické hory.
Představenstvo schvaluje za podmínky, že do výzvy 14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální službyIV, u které příjem žádostí o podporu končí 30.10.2020, nebude zaregistrován žádný projekt, následující změny
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory:
o navýšení dotace (příspěvek EU) u opatření IROP/O1 o 3.405.207,71 Kč, snížení dotace (příspěvek EU) u
opatření IROP/O3 o 3.405.207,71 Kč,
o pokud to bude ŘO IROP/CRR vyžadováno, pak také s přesunem dotace související změnu indikátorů.
Změnu zpracuje Kancelář MAS. Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový
manažer) mají kompetence k úpravám, doplnění změn v rámci změny č. 11 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek ŘO IROP/CRR.
Představenstvo bere na vědomí stav přípravy programového období 2021 – 2027.
Představenstvo bere na vědomí k říjnu 2020 známé podmínky pro účast místních akčních skupin v OPZ+, a pokud
nedojde k jejich změně a zároveň bude Kancelář MAS v území evidovat projekty za více jak 15 mil. Kč (případně
ve výši dle nové hranice stanovené alokace), tak projevuje zájem o zapojení MAS Region Kunětické hory do OPZ+.
Tento zájem závisí na také na tom, jaké budou stanoveny podmínky soutěžní výzvy, pokud bude výběr místních
akčních skupin do OPZ+ probíhat tímto způsobem.
Představenstvo schvaluje přípravu Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a
dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory II. a to Kanceláří MAS a to dle následujících podmínek a kritérií:
Základní podmínky dotace:
o Žadatel: obec na území MAS RKH (vlastník sportoviště, dětského hřiště a pozemku, na kterém bude
projekt realizován)
o Termín realizace: 2021 (upřesněno dle podmínek dotace, příp. smlouvy s Pardubickým krajem)
o Uznatelné náklady: obnova a oprava sportoviště nebo dětského hřiště (oprava povrchu hřiště/dětského
hřiště, oplocení, zázemí, sociálního zařízení, tribun, herních prvků apod.; pořízení vybavení/herních prvků
je možné pouze jako doplňková aktivita k těmto hlavním aktivitám)
o Dotace: max. 70 % příspěvek (min. 30 % spolufinancování obcí), min. výše příspěvku 50 000,-Kč, max.
výše příspěvku 120 000,-Kč. Předpokládanou výši příspěvku schvaluje Představenstvo dle počtu
vybraných projektů při respektování min. a max. hranice příspěvku.
Další podmínky k zařazení projektu do seznamu:
o Žadatel písemně (e-mailem) vyjádřil zájem o podání konkrétní žádosti do projektu a to do 21.10.2020.
o Žadatel poskytne následující informace o svém dílčím projektu: o jaké sportoviště se jedná či zda se jedná
o dětské hřiště, co bude konkrétně předmětem opravy + vyčíslit ks, m2 (odhadem), jaké jsou předpokládané
náklady, zda bude chtít pořídit nějaké vybavení (s tím, že se jedná pouze o doplňkovou aktivitu, a proto
náklady na pořízení musí být nižší než na opravu sportoviště/dětského hřiště; navíc nesmí přesáhnout
40.000,00 Kč/ks, proto jde o neinvestiční dotaci).
o Žadatel zašle LV z internetu.
o Žadatel zašle min. 2 fotografie stávajícího stavu místa realizace.
Kritéria výběru: Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě
vyčerpání alokace bude upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem.
Dále Představenstvo schvaluje další podmínky pro obec po výběru záměru:
o Obec se musí řídit pokyny MAS.
o Celkové výdaje projektu bez DPH musí činit max. do 400.000,00 Kč u jednoho dodavatele.
o Obec musí před realizaci projektu s MAS podepsat smlouvu, součástí smlouvy bude souhlas obce
s realizací projektu na pozemku (musí být schváleno zastupitelstvem obce). Návrh smlouvy bude obci
zaslán.
o Obec musí po realizaci projektu předložit min. 2 fotografie místa realizace po provedení realizace.
Představenstvo bere na vědomí znění zákona č. 99/2019 Sb. i stanovisko, že místní akční skupiny nejsou povinným
subjektem tohoto zákona. Dále Představenstvo ukládá Kanceláři, aby nově vložené příspěvky na webu byly
vkládány v souladu se zněním zákona č. 99/2019 Sb.
Představenstvo schvaluje provedení zápisu skutečného majitele do neveřejné evidence Ministerstva spravedlnosti
ČR a to do 1.1.2021. Zápisem pověřuje Jozefa Petrence.

USNESENÍ z per rollam 9.12.2020 – 10.12.2020 platná k 10.12.2020
Představenstvo v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 9.12. – 10.12.2020 přijalo následující usnesení:
 Představenstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o provedení práce č. 0092020 (prodloužení sjednané
doby na 31.12.2021) v rámci aktivity KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt a uzavření Dohody o provedení
práce č. 0012021 k zajištění činnosti odborného a organizačního pracovníka v rámci projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Region Kunětické hory.
 Představenstvo schvaluje odměny za práci v roce 2020 pro Kristýnu Holečkovou ve výši 14 000,-Kč hrubého
v rámci pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro Ivanu Řehořovou ve výši 7 000,-Kč
hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků a Kateřinu Flajšmanovou ve výši 4
500,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 5.2.2020. Odměny budou vyplaceny následovně:
- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci prosincových (á
7 000 Kč) a lednových (á 7 000 Kč) mezd,
- odměna I. Řehořové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 500 Kč) a
únorových (á 2 000 Kč) mezd,
- odměna K. Flajšmanové – projektový manažer – v rámci prosincových (á 2 500 Kč), lednových (á 2 000
Kč) mezd.
 Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provedení auditu s ESOP účetní a daňová kancelář
s.r.o. (prodloužení planosti smlouvy o provedení auditu na roky 2021 a 2022).
 Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť
v MAS Region Kunětické hory (prodloužení termínů smlouvy).
 Představenstvo bere na vědomí návrh čerpání rozpočtu MAS Region Kunětické hory na rok 2021.
 Představenstvo schvaluje změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (změna výše
alokace výzvy MAS (CZV) z 5 801 890 Kč na částku 7 280 008 Kč).
 Představenstvo schvaluje znění výzvy 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV včetně příloh
k výzvě. Zároveň představenstvo schvaluje případné doplnění/opravy výzvy včetně příloh k výzvě vyvolané
připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodiky a to včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Ivanou Řehořovou.
 Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.2 a Harmonogram výzev pro IROP –
CLLD 2020 ver. 3.2.
 Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 1.0 a Harmonogram výzev pro IROP –
CLLD 2021 ver. 1.0.
 Představenstvo schvaluje Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských
hřišť v MAS Region Kunětické hory II., přičemž si vymezuje právo úpravy výše příspěvku jednotlivých obcí ve
schváleném seznamu, pokud výše dotace od Pardubického kraje v rámci POV 2021 nebude činit 360 000 Kč.
Schválený seznam bude předložen v rámci Žádosti o dotaci POV 2021 na Pardubický kraj předsedou Jozefem
Petrencem ve spolupráci s Kanceláří MAS do konce roku 2020.
 Představenstvo schvaluje znění výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů včetně příloh k výzvě.

USNESENÍ z jednání 18.1.2021
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje:
 k 18.1.2021 vstup těchto nových členů, kteří splňují podmínky:
Obec Vysoká nad Labem, adresa: Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, statutární
zástupce: Ing. Jiří Horák (starosta), zástupce subjektu v MAS: Ing. Jiří Horák (starosta), sektor: veřejný, zájmová
skupina: místní samospráva.
Spolek Petrklíč, adresa: Časy 57, 534 01 Holice, IČ: 08805636, statutární zástupce: Jaroslav Křížek (předseda),
zástupce subjektu v MAS: Jaroslav Křížek, sektor: soukromý, zájmová skupina: vzdělávání a osvěta.
 uzavření DPP č. 0022021 – 0042021.
 uzavření dodatků č. 7 k stávajícím pracovním smlouvám s Kristýnou Holečkovou a Ivanou Řehořovou a uzavření
dodatku č. 1 k stávající pracovní smlouvě s Kateřinou Flajšmanovou.
 znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 – 31.12.2020.
 případné dopracování/úpravy Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 – 31.12.2020 na základě
připomínek a pokynů zástupců CRR, MMR, MZe, SZIF, MPV. Dopracování/úpravy zapracuje Kristýna Holečková,
popř. Kateřina Flajšmanová.
 následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 MAS
Region Kunětické hory:
- přesuny finančních prostředků mezi lety vč. přesunů mezi Národními veřejnými zdroji a Národními
soukromými zdroji dle skutečného čerpání v IROP

-












v rámci IROP navýšení dotace u opatření IROP/O1 o 106 342,84 Kč, snížení dotace u opatření IROP/O5 o
106 342,84 Kč.
že Kristýna Holečková (manažer pro SCLLD), příp. Ivana Řehořová (projektový manažer) mají kompetence
k úpravám, doplnění změn v rámci Žádosti o změnu č. 12 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory dle dalších připomínek řídících orgánů/SZIF.
přesun volných finančních prostředků z opatření IROP/O5 do opatření IROP/O1 prostřednictvím změny SCLLD,
pokud takové do konce listopadu 2021 budou a vzniknou tím, že nebudou dočerpány žadateli/příjemci vybraných
projektů. Ke změně a souvisejícím úkonům opravňuji K. Holečkovou, příp. I. Řehořovou
navýšení alokace výzvy MAS 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV o zbývající částky
v opatření IROP/O1. Pokud bude možné stihnout navýšení alokace (CZV) výzvy o 111.939,82 Kč do vyhlášení
výzvy, bude navýšení provedeno před vyhlášením výzvy. Pokud nebude možné stihnout navýšení alokace do
vyhlášení výzvy, nebo se stihne navýšit alokaci výzvy o tuto částku, ale do opatření IROP/O1 budou do konce
příjmu žádostí o podporu přesunuty další prostředky prostřednictvím změny SCLLD, dojde k navýšení výzvy o
zbývající částky v opatření IROP/O1, až když bude jasné, zda v opatření IROP/O5 byly/nebyly ušetřeny další
prostředky a dojde změnou SCLLD k jejich přesunu do opatření IROP/O1. K tomuto pověřují K. Holečkovou, příp.
I. Řehořovou.
případné úpravy harmonogramů výzev související se změnami alokace výzvy MAS 15.výzva MAS Region
Kunětické hory-IROP-Doprava-IV k čemuž pověřují K. Holečkovou, příp. I. Řehořovou.
uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro financování deštníkového projektu Kreativní vouchery pro
Kraj Pernštejnů s Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
změnu příloh č. 2, 3 a 4 výzvy Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.
že pokud Kancelář MAS do 20.1. z území obdrží reálný projekt alespoň ve fázi námětu a zároveň subjekt nebude do
předvýzvy podávat projekt sám, bude podán projekt do předvýzvy Programu 2 Modernizačního fondu místní akční
skupinou. Projekt do předvýzvy připraví Kancelář MAS ve spolupráci s předsedou do 1.2.

USNESENÍ k výběru projektů IROP
IROP/Bezpečnost-III/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ
ZBROJNICE (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0015034).
IROP/Bezpečnost-III/2: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 11.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III (119/06_16_076/CLLD_15_01_261).
IROP/Doprava-III/3: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Bezpečnost dopravy v obci Dříteč, SV část
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015067).
IROP/Doprava-III/4: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – II.
etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015070).
IROP/Doprava-III/5: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – I.
etapa (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015071).
IROP/Doprava-III/6: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýnská
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015069).
IROP/Doprava-III/7: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 12.výzva
MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III (424/06_16_038/CLLD_15_01_261).

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v dubnu 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
Zpráva o realizaci Integrované strategie za období 1.7.2020 – 31.12.2020
Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního
programu
Dne: 19.1.2021
Zapsala: K. Flajšmanová
Pověřený člen představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek výběru a ověřuje správnost zápisu.
Jolana Štěpánková
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