
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 16.7.2018 od 8:30 v Sezemicích, kancelář MAS RKH 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Hospodaření  
2. Realizace SCLLD:  

a. Zpráva o realizaci ISg 
b. Výzvy OPZ 
c. Harmonogram výzev 
d. Další informace k realizaci SCLLD 

3. 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: K. Holečková. 
Ověřovatel: J. Štěpánková. 
 
1. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 30.6.2018: 
Stav b.ú.:         1 142 537,59 Kč 
Stav pokladny:       2 726,00 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 proplacena 4. etapa bez korekcí. 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.  
 
2. Realizace SCLLD 
 Zpráva o realizaci ISg 
Představenstvu bylo představeno znění Zprávy o realizaci ISg K. Holečkovou. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2018 – 30.6.2018. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2018 – 
30.6.2018 na základě připomínek zástupců CRR, MMR, SZIF, MZe, MPSV. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, 
popř. Ivana Řehořová. 

 Výzvy OPZ 
Představenstvu bylo předloženo znění výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7.výzva MAS 
Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II včetně příloh uvedených ve výzvách, viz příloha. Výzva na Prorodinná 
opatření-III vyhlášena v roce 2018 nebude z důvodu nedostatku výše alokace pro opatření OPZ/O4 Prorodinná opatření. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7.výzva 
MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II včetně ve výzvách uvedených příloh. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje doplnění, dopracování výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-
Zaměstnanost-II a 7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II včetně ve výzvách uvedených příloh dle 
případných pokynů MPSV a metodik. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS. 
  Harmonogram výzev 
Představenstvu byl představen aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 4 (v rámci změny byl 
vyhotoven nový Harmonogram výzev pro IROP – CLLD ver. 2, Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 
(ver.3) pro OPZ). 
Představenstvo jednomyslně schvaluje harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 4 vč. Harmonogramu výzev pro 
IROP – CLLD ver. 2, Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 (ver.3). 
Skutečné termíny výzev závisí na vyhlašování výzev pro MAS řídícím orgánem připomínkování preferenčních kritérií a 
výzev řídícím orgánem/SZIF, náročnosti administrace a zbývající alokace.  
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. 



 

V současné době není vyhlášena žádná výzva. Probíhá hodnocení žádostí o dotaci přijatých v rámci výzvy MAS č. 2 (PRV) – 
celkem 6 nových ŽoD. Připravuje se vyhlášení výzev z OPZ. Výzvy v rámci IROP musejí být posunuty z důvodu aktualizace 
a schválení Interních postupů. Všechny schválené projekty z představenstva konaného 9.4.2018 jsou schválené ŘO a čekají 
na Rozhodnutí, resp. jsou již v různých fázích realizace. Kancelář MAS provádí animaci škol (nyní i k Šablonám II) a 
animaci SCLLD.  
Představenstvu byl předložen Indikátorový a evaluační plán 2018 č.1 z Kontrolního výboru. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2018 č.1. 
 
3. Různé 
 MAP ORP Pardubice – Bylo vyjednáváno zapojení MAS RKH do MAP II. Pardubice se spoluprací s místními akčními 

skupinami nepočítají. 
 Kraj Pernštejnů – současný stav certifikovaných výrobců 20, současný stav certifikovaných výrobků 21.  
 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Na říjen MAS RKH plánovala 

exkurze u výrobců (Kunětická zmrzka, Apolenka, P. Janoš) pro školy.  
 Provozní náklady MAS Region Kunětické hory - dotace POV PK – dotace byla obdržena a projekt je v realizaci. 
 Projekt Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory - dotace POV PK – dotace byla obdržena a projekt je 

v realizaci. 
 KS NS MAS PK – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. 
 Projekty spolupráce MAS – byl podán projekt Venkov 21. století, kde je MAS RKH partnerskou MAS (PMAS), na 

projektu se podílejí i MAS ŽR (PMAS) a MAS Pošumaví (KMAS), proběhla výběrové řízení na infopointy, žádost nyní 
hodnotí SZIF, projekt prošel administrativní kontrolou po doplnění.  

 Plánované akce pro veřejnost 2018: 18.8. Festival chutí, vůní a řemesel 3; 11. září - Hravé odpoledne na Apolence. Pro 
zviditelnění MAS a její činnosti na akcích jsou plánovány nové druhy propagačních materiálů/způsobů propagace.  

 POV DT7 na rok 2019 – jsou nové podmínky, do 30.9. musí být podána žádost. 
 
 
 

USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 

 znění Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2018 – 30.6.2018. 
 případné dopracování Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2018 – 30.6.2018 na základě 

připomínek zástupců CRR, MMR, SZIF, MZe, MPSV. Připomínky zapracuje Kristýna Holečková, popř. Ivana 
Řehořová. 

 znění výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7.výzva MAS Region Kunětické hory-
OPZ-Sociální podnikání-II včetně ve výzvách uvedených příloh. 

 doplnění, dopracování výzev 6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7.výzva MAS Region 
Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II včetně ve výzvách uvedených příloh dle případných pokynů MPSV a 
metodik. Doplnění, dopracování zařídí Kancelář MAS. 

 harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 4 vč. Harmonogramu výzev pro IROP – CLLD ver. 2, 
Harmonogramu plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 (ver.3). 

 Indikátorový a evaluační plán 2018 č.1. 

 
 

Další jednání představenstva proběhne 27. srpna 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 
Zprávy o realizaci Integrované strategie za období 1.1.2018 – 30.6.2018. 

6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II a 7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální 
podnikání-II včetně příloh uvedených ve výzvách 
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018 ver. 4, Harmonogram výzev pro IROP – CLLD ver. 2, Harmonogram 
plánovaných výzev na kalendářní rok 2018 (ver.3) 
Indikátorový a evaluační plán 2018 č.1. 
 
Dne: 16.7.2018 
Zapsala: K. Holečková     
 Ověřovatel (pověřený člen představenstva): J. Štěpánková          
 


