
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 9.6.2016 ve Dřítči, OÚ 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 
2. Hospodaření 
3. Programové období 2014-2020 (stav SCLLD, příprava výzev a interních postupů) 
4. Různé 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
1. organizační záležitosti 
 Členská základna 
Přítomní jednomyslně schvalují vstup nového člena, který splnil stanovené podmínky: 
Základní škola Dašice, okres Pardubice, Sadová 416, 533 03 Dašice, IČ: 42937515, zástupce: Lada Morávková, ředitelka. 
Přítomní berou na vědomí zrušení členství subjektu MS Smrčiny Rokytno na vlastní žádost.  

 Partneři 
Přítomní jednomyslně schvalují vstup nového partnera dle podmínek institutu partnera: 
České bedýnky, Foerstrova 348, 530 12 Pardubice, IČ: 03359247, zástupce: Eva Urbanová, majitel. 
 Smlouvy 
Představenstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě Kristýny Holečkové, viz. příloha. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0022016 až č. 0122016, viz. příloha. 
 
2. hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 9.6.2016:  
Stav b.ú.:           317.659,75 Kč 
Stav pokladny:      3.638,00 Kč      

 Rozpočet na r. 2016 
Informace k aktuálnímu stavu a čerpání rozpočtu na r. 2016 byly předány K. Korejtkovou a K. Holečkovou. Rozpočet je 
součástí příloh zápisu. Přítomnými bylo projednáno navýšení rozpočtu pro činnosti v rámci SCLLD (žádost k výzvě č.6 
z IROP – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284 byla podána, získána půjčka od obce Hrobice na předfinancování, podána žádost o 
úvěr). Dotace k Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH je 95%, zbývajících 5 % bude dofinancován 
z vlastních zdrojů. Plánovaná výše výdajů v rámci Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH na rok 2016 je 
789.852,00 Kč. Případné nedočerpání bude přesunuto do dalších let. 
Přítomní jednomyslně schvalují aktuální stav rozpočtu na r. 2016 vč. jeho navýšení pro činnosti v rámci SCLLD.  
 
3. programové období 2014-2020 
  Stav SCLLD 
V prosinci 2015 byla podána SCLLD v systému IS2014+. V únoru 2016 bylo ukončeno 1. kolo hodnocení SCLLD bez 
připomínek. 4.5. přišly připomínky z 2. kola hodnocení. Připomínky byly vypořádány a strategie znovu zaslána ke kontrole 
1.6. V současné době probíhá závěrečná kontrola SCLLD. 
Žádost o podporu výzva č. 6 IROP – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory, r.č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284 byla podána k 7.6. 
Předběžný harmonogram realizace SCLLD:  
Červenec (září) 2016   schválení SCLLD a žádosti o podporu, uzavření smlouvy o realizaci SCLLD 
Červenec (září) 2016-prosinec 2023  realizace SCLLD 
 Příprava výzev a interních postupů 
V květnu proběhla série seminářů pro žadatele z PRV a IROP vč. semináře k animaci škol pro školy. V průběhu seminářů 
byli přítomní seznámeni s opatřeními/fiche SCLLD, povinnými přílohami k žádostem dle PRV a IROP a očekávánými 
termíny prvních výzev.  
K. Holečková a J. Kuban jsou zodpovědni za zpracování interních postupů dle požadavků OP a PRV do konání VH, kde 
budou předloženy VH ke schválení. Termíny výzev závisí na skutečném schválení SCLLD, interních postupů a výzev 
řídícím orgánem/SZIF.  
Předpokládané termíny prvních výzev: 
PRV  září 
IROP říjen/listopad 
OPZ říjen/listopad 
 
 



 

 
4. různé 
Semináře – Zaměstnanci se účastní vzdělávacích seminářů a workshopů dle potřeby. 
Systém značení regionálních výrobků – Pro výrobce z Kraje Pernštejnů byla zajištěna účast na Olympijském parku 
v Pardubicích, akce se koná 12.- 14.8. Bude zde zajištěna i prezentace MAS RKH. 
Místní akční plán (MAP) pro oblast školství – spolupráce v rámci hlavního týmu zpracovatelů MAP pro ORP Pardubice. 
Destinační management – podány informace o možné spolupráci. 
Termíny dalšího představenstva (od 15 hod.) a VH (od 16 hod.) stanoveny na 15.9. Místo bude upřesněno po zamluvení 
prostor. 
Akce: od 11.6. Noc kostelů, Pětiboj ve Chvojenci 
            16.6. RŠOV v Cholticích 
            14.9  Hravé odpoledne v Apolence 
 
 
 
 

USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 
 vstup nového člena, který splnil stanovené podmínky: Základní škola Dašice, okres Pardubice, Sadová 416, 

533 03 Dašice, IČ: 42937515, zástupce: Lada Morávková, ředitelka. 
 vstup nového partnera dle podmínek institutu partnera: České bedýnky, Foerstrova 348, 530 12 Pardubice, IČ: 

03359247, zástupce: Eva Urbanová, majitel. 
 uzavření dodatku č. 1 k pracovní smlouvě Kristýny Holečkové ze dne 1.6.2016, viz příloha. 
 uzavření DPP č. 0022016 až č. 0122016, viz příloha. 
 aktuální stav rozpočtu na r. 2016 vč. jeho navýšení pro činnosti v rámci SCLLD, viz příloha. 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí: 
  zrušení členství subjektu MS Smrčiny Rokytno na vlastní žádost.  
 
 
 
 

 
 

Další jednání představenstva proběhne 15. září 2016, VH proběhne 15. září 2016. 
Jednání orgánů a tématických pracovních skupin MAS RKH proběhne dle potřeby.   

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

 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Dodatek č. 1 PS 
DPP č. 0022016 - 0122016 
Rozpočet 2016 
 
 
Dne: 9.6.2016 
Zapsala: K. Holečková              
Předseda: J.Petrenec 
 
 
 


