
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konané dne 18.6.2020 od 14:30 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. Prodloužení výzev IROP 
b. Kontrolní listy IROP 
c. Harmonogram výzev  
d. Další informace k realizaci SCLLD 

4. Příprava příštího programového období 2021-2027 
5. 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. 
Ověřovatelem zápisu: J. Petrenec, předseda.  
 
1. Organizační záležitosti 
 Přijetí nového člena 
Na základě písemné přihlášky představenstvo jednomyslně schvaluje vstup nového člena, který splňuje podmínky: 
Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice, Pohránovská 31, 53352 Srch, IČ: 70985898, statutární zástupce: 
Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), zástupce subjektu v MAS: Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), veřejný sektor, zájmová 
skupina vzdělávání a osvěta. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změny v členské základně v rámci změny SCLLD. 

 Zaměstnanci 
Představenstvo bylo seznámeno s návrhem DPP pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních 
schopností MAS RKH a činností v rámci aktivity Kraje Pernštejnů. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0072020 – 0082020 pro pomocné administrativní a organizační 
pracovníky a DPP č. 0092020 pro hlavního koordinátora regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt. 
 
2. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 31.5.2020: 
Stav b.ú.:          168 319,79 Kč 
Stav pokladny:     1 578,00 Kč      

 Plnění rozpočtu na rok 2020  
Informace k plnění rozpočtu v r. 2020 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného 
rozpočtu zodpovídá představenstvo. 
Roční rozpočet na rok 2020 bude dán Valné hromadě ke schválení. 
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla podána ZoR a ŽoPl za 8. etapu (ZoR je 
schválená, ŽoPl byla schválena zatím v 1. stupni), v realizaci 9. etapa projektu a to až do 30.9.2020 do té doby bude podána 
K. Holečkovou ŽoZ k přesunu nevyužitých finančních prostředků do dalších etap a kódů dle potřeby. V rámci naposledy 
podané ŽoZ bylo zažádáno o přidání aktivity pro přípravu příštího programového období a upraven rozpočet splňují nové 
limity dle pravidel. Vzhledem k probíhajícímu vypořádání 8. etapy a koronavirové epidemii ještě nebyla konzultována 
s CRR změna indikátorů a její načasování.  
Představenstvu byla předložena nabídka ČS a.s. k obnovení revolvingového úvěru na 1 mil. Kč. Představenstvo doporučuje 
Valné hromadě obnovení provozního revolvingového bankovního úvěru v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, 
a.s. na předfinancování „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“.  
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. 
U projektu Venkov 21. století byla obdržena výjimka ministra zemědělství z Pravidel. Dotace byla vyplacena v plné výši. 
Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč, 
připravuje se realizace, další informace viz bod 5 Různé. 
  
3. Realizace SCLLD 



 

 Prodloužení výzev IROP 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl do výzvy zaregistrován žádný projekt a stavební úřady prodloužily své lhůty 
kvůli COVID-19, bylo kanceláří MAS navrženo prodloužení výzvy č. 11 do 8.9.2020 a výzvy č. 12 do 11.9.2020. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu výzvy 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje dopracování, doplnění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-
Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP 
a to včetně úpravy termínů prodloužení výzvy. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS. 

 Kontrolní listy IROP 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu 
v opatření č. IROP/O3 Sociální služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné 
hodnocení IROP/O3 Sociální služby, verze 3.0 vše s platností ke dni 18.6.2020.  
Schválené kontrolní listy IROP budou zveřejněny na webových stránkách MAS. 

 Harmonogram výzev 
Představenstvu byl představen Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.0, který byl upraven především o výše 
projednané změny výzev IROP č. 11 a 12 a možným vyhlášením výzvy IROP č. 14 při zbývající alokaci. V souvislosti s 
touto změnou byl představen Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 3). 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.0 (vč. případných následujících 
změn souvisejících s prodloužením výzev IROP a s případným vyhlášením výzvy IROP č. 14) vč. Harmonogramu výzev pro 
IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 3). 
Skutečné termíny výzev závisí na 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 SCLLD 
Představenstvu byl předložen Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1 z Kontrolního výboru. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1. 
K. Holečková podala základní informace k vývoji realizace SCLLD:  
OPZ – Není vyhlášena výzva a ŘO vydalo oficiální stanovisko, že neplánuje vydat termíny pro vyhlášení dalších výzev, 
bližší informace by měly být cca srpen. 3 projekty čekají na vydání Rozhodnutí. 3 projekty jsou v realizaci. V rámci OPZ 
zbývá alokace ve výši 13.353,75 Kč + navýšení po korekcích na projektech, s touto alokací ani nelze vyhlásit další výzvu.  
IROP – Jsou vyhlášeny 3 výzvy (Bezpečnost-III, Doprava-III, Sociální služby-III), u dvou výzev dojde k jejich prodloužení 
(viz výše). U jednoho projektu se čeká na doložení dokumentů žadatelem před vydáním Rozhodnutí, 2 projekty jsou 
v realizaci, 2 v době udržitelnosti.  
PRV – Byl ukončen příjem do výzvy MAS č. 5. Přijaty 3 projekty k fichi 1 a 3 projekty fichi 10, projekty čekají na věcné 
hodnocení. U 1 projektu z výzvy MAS č. 4 byla podána ŽoPl, u 1 projektu byla ukončena fyzická realizace.  
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.  
 
4. Příprava příštího programového období 2021-2027 
Byl zveřejněn metodický pokyn pro standardizaci MAS a přípravu SCLLD pro programové období 2021-2027. Ke 
standardizaci byla otevřena výzva, žádosti je nutné podat do konce září. 
V rámci standardizace musí mít MAS uzavřený pracovně-právní vztah s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, tím 
je Ing. Kristýna Holečková, s kterou je uzavřena pracovní smlouva na tuto pozici (manažer pro SCLLD). Vedoucí 
zaměstnanec pro realizaci SCLLD, tj. manažer pro SCLLD je odpovědný za realizaci SCLLD, má pravomoci a odpovědnosti 
vztažené k zajištění realizace SCLLD upravené v pracovní smlouvě. 
Na podzimní/zimní valné hromadě budou navrženy nové jednotné členské příspěvky odpovídající typu člena na příští rok. 
Kanceláří MAS byly osloveny obce, které tvoří území MAS RKH o schválení území působnosti MAS RKH na příští 
programové období na svých zastupitelstvech/radách. Schvalování probíhá bez problému. 
Předseda MAS a K. Holečková dojednali se starostou obce Vysoká nad Labem přistoupení obce k MAS RKH a tedy 
rozšíření území MAS RKH. 
Kancelář MAS připravuje úpravu stanov a JŘ. 
Kancelář MAS připravuje aktualizaci webových stránek, aby odpovídaly provedeným změnám vč. aktualizace mapy MAS. 
Připravují se veřejná komunitní projednání, která budou složit jako podklad pro vytvoření analytické části SCLLD pro příští 
programové období. 
 
5. Různé 
 Střední článek ve vzdělávání – Na KS MAS Pk se projednával postoj místních akčních skupin ke koncepci Středního 

článku ve vzdělávání (součást Strategie 2030+). K. Holečková oslovila školy, zda mají o SČ povědomí a zda mají zájem 
o bližší diskuzi. Z poskytnutých informací je patrné, že školy před oslovením o koncepci nevěděly, tři z ředitelů by měli 
zájem o bližší diskuzi. Ke SČ spíše zamítavý přístup, problémy ve vzdělávání jsou hlavně v nejednotnosti vzdělávání, což 
je systémová chyba. Výstupy byly souhrnně předány PS Vzdělávání. Dne 11.6.2020 byl na KS MAS Pk schválen postoj 
MAS Pk ke střednímu článku a k podmínkám případné spolupráce.  



 

 Deštníkové projekty Malý Leader – dotace POV na rok 2020 - Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region 
Kunětické hory 
Předpokládaná podpora z Pardubického kraje z POV 2020 pro MAS RKH činí 256 000 Kč místo požadovaných 360 000 
Kč a to kvůli škrtům v důsledku COVID-19. Představenstvo proto revidovalo Seznam vybraných dílčích projektových 
žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory z 12.12.219 na základě této 
skutečnosti dle kritérií výběru. Podpořené obce byly zapsány v přiřazeném pořadí včetně očekávaného dílčího příspěvku 
do nového Seznamu vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region 
Kunětické hory, viz příloha. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a 
dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory. 
Informace ze schváleného seznamu budou předány na Pardubický kraj. Obce, kterých se změna týká, budou bez odkladu 
informovány. 

 Informace k ostatním aktivitám budou podány na jednání Valné hromady 18.6.2020. 
 Kancelář MAS byla oslovena s nabídkou firmy specializujících se na výrobu a montáž digitálních desek. Nabídka byla 

přítomnými shledána jako nepotřebná.  
 
 

USNESENÍ 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 
 vstup nového člena, který splňuje podmínky: 

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice, Pohránovská 31, 53352 Srch, IČ: 70985898, statutární zástupce: 
Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), zástupce subjektu v MAS: Mgr. Milena Tomanová (ředitelka), veřejný sektor, 
zájmová skupina vzdělávání a osvěta. 

 nahlášení změny v členské základně v rámci změny SCLLD. 
 uzavření DPP č. 0072020 – 0082020 pro pomocné administrativní a organizační pracovníky a DPP č. 0092020 pro 

hlavního koordinátora regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt. 
 změnu výzvy 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III. 
 změnu výzvy 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III.  
 dopracování, doplnění výzev 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III a 12.výzva MAS Region 

Kunětické hory-IROP-Doprava-III dle případných podmínek/připomínek ŘO IROP a to včetně úpravy termínů 
prodloužení výzvy. Úpravy, doplnění provede Kancelář MAS. 

 Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O3 Sociální 
služby Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O3 
Sociální služby, verze 3.0 vše s platností ke dni 18.6.2020.  

 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.0 (vč. případných následujících změn souvisejících s prodloužením 
výzev IROP a s případným vyhlášením výzvy IROP č. 14) vč. Harmonogramu výzev pro IROP - CLLD na kalendářní 
rok 2020 (ver. 3). 

 Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1. 
 Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické 

hory. 

 
 

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v září 2020. 
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III, 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III 
vč. příloh 
Kontrolní listy pro výzvy č. 13 z IROP 
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2020 ver. 4.0, Harmonogram výzev pro IROP - CLLD na kalendářní rok 2020 (ver. 
3). 
Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1  
Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory 
18.6.2020 
 
Dne: 18.6.2020 
Zapsala: K. Holečková              
 
Ověřovatel: J. Petrenec, předseda         
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Seznam vybraných dílčích projektových žádostí projektu Obnova sportovišť  

a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory 

realizovaném v rámci POV 2020, DT 7 
 

Obec 
Předmět akce (parametr – ks, m2, 

druh vybavení…) 
Parcela č. 

Předpokládané 

celkové 

náklady 

Předpokládaná 

výše příspěvku 

Rokytno Obnova stávajícího zchátralého 

oplocení hřiště v místní části 

Bohumileč, cca 1200 m2 

36/10, k.ú. 

Bohumileč 

120 000 75 667 

Podůlšany Oprava vnitřního zázemí pro 

dětské hřiště a pořízení 

vnitřního vybavení pro vnitřní 

aktivity. 

Předmět opravy: 

- oprava rozvodů elektřiny, 

vody, odpadu. 

- oprava vnitřních omítek 

(štukování, výmalba) - 80 m2 

- podlaha – obnova povrchu - 30 

m2 

- nové vchodové dveře 

- pořízení kamen + úprava 

povrchu pod kamny a jejich 

zabezpečení (mříže) 

- pořízení sportovního vybavení 

do zázemí 

st. 69, k.ú. 

Podůlšany 

120 000 75 667 

Újezd u 

Sezemic 

Obnova dětského hřiště – 

úprava doskokové plochy 

z atrakcí (10x10 m) – změna 

travnaté plochy na propustnou 

plochu z kačírku; výsadba 

živého plotu (70 m) okolo 

stávajícího pletivového oplocení 

směrem k silnici a místní 

komunikaci a výsadba zeleně na 

dětském hřišti.  

428/8, k.ú. 

Újezd u 

Sezemic 

90 000 54 666 

Spojil Obnova travnatých ploch – 700 

m2 

157/50,  

157/52 

k.ú. Spojil 

75 000 50 000 

Celkem 405 000 Kč 256 000 Kč 

 

Poznámka: Pořadí projektů je stanoveno: 

- v první řadě dle toho, zda se obec již účastnila realizace projektu Obnova sportovišť v Regionu 

Kunětické hory (realizováno v roce 2018) či projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory 

II. (realizováno v roce 2019), přičemž upřednostněny jsou obce, které se těchto projektů neúčastnily,  
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- v druhé řadě je pořadí stanoveno dle času, kdy obec písemně vyjádřila závazný zájem o příspěvek, 

přičemž upřednostněny jsou obce, které vyjádřily zájem dříve.  

 

    ROZPOČET: 

Celkové min. náklady:  405 000,-Kč 

Druh nákladů:  neinvestice 

Z toho: 

Příspěvek obcím max. 70 % z celkových minimálních nákladů:  256 000,-Kč 

Min. spolufinancování obcemi 149 000,-Kč 

 

Podpořeny budou projekty uvedených obcí v závislosti na obdržené výši dotace z Pardubického 

kraje. Při výrazně nižší dotaci, než je očekávaná (viz sloupec Předpokládaná výše příspěvku), je 

možné, že MAS nepodpoří všechny projekty nebo je nepodpoří plnou výší uvedeného příspěvku, 

přičemž bude v podpoře postupovat dle jejich pořadí, avšak při dodržení min. výše příspěvku 

50 000 Kč. Z toho důvodu je možné, že uvedené částky rozpočtu se mohou změnit. 


