
 

Zápis 
z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s. 

konané dne 15.11.2022 od 16:00 hod. ve Spojilu (bistro Chlívek) 
 

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Organizační záležitosti:  členská základna, řádná volba do Výběrové komise,  
živnostenské oprávnění, stanovy spolku a jednací řády, činnost 
kanceláře MAS  

2. Hospodaření:    aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022, členské  
příspěvky na rok 2023, schválení rozpočtu na rok 2023, odpis 
poškozeného stánku 

3. Realizace SCLLD 2014-2020:  změny SCLLD, další informace k SCLLD vč. výhledu na  
rok 2023 

4. Příprava příštího programového  
období 2021-2027: informace k SCLLD a novému programovému období, projednání 

akčního plánu IROP 2021-2027 
5. Aktivity a projekty MAS 
6. Různé 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod  
Předseda J. Petrenec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle platných Stanov jednání ukončil a po 
uplynutí nezbytné doby zahájil opětovně jednání valné hromady. Konstatoval, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 
skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.  
Zapisovatel zápisu byla jmenována: K. Holečková. 
Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: M. Staněk, P. Vrbatová 
Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady. P. Petrenec navrhl doplnění bodu č. 1 „stanovy spolku“ na 
„stanovy spolku a jednací řády“, protože plánované úpravy stanov se propisují i do jednacích řádů povinných orgánů. 

Návrh usnesení 2022/2/1: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady 15.11.2022 po doplnění „stanovy spolku 
a jednací řády“ do bodu č. 1. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť. 
Všichni PRO. 

 
Poslední zápis z 15.6.2022 byl ověřen, nebyly proti němu podány námitky. Zápis je zveřejněny na webových stránkách 
MAS. 
 
1. Organizační záležitosti 

 Členská základna 
K 30.9.2022 ukončil členství na vlastní žádost člen Miloslav Černý, IČ: 46497196.  
Jiné změny nebyly členy nahlášeny. 
Aktuální stav členské základny je 34 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 2 obce, 7 VS (školy), 11 podnikatelských subjektů, 11 
NNO, 1 FO. 
Aktuální stav zájmových skupin: Místní samospráva: 4 členové, Vzdělávání a osvěta: 10 členů, Podnikání a turistický ruch: 7 
členů, Sport a volnočasové aktivity: 7 členů, Zemědělství, lesnictví a životní prostředí: 6 členů. 

Návrh usnesení 2022/2/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. ukončení 
členství člena Miroslav Černý soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí. Změna stavu 
členské základny bude Kanceláří MAS nahlášena řídícímu orgánu dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů. 
Všichni PRO. 

 

 Řádná volba do Výběrové komise 
Na základě výzvy k nominaci ze dne 26.10.2022 byli navrženi kandidáti pro povinný orgán Výběrová komise s ohledem na 
pravidla standardizace MAS a závazné stanovisko ŘO IROP č. 16. Tito kandidáti plní podmínky standardizace a jsou 
současnými členy Výběrové komise. Opakovanou volbu umožňuji Stanovy.  

Návrh usnesení 2022/2/3: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:   
Výběrová komise s funkčním obdobím 22.11.2022 – 21.11.2023:  
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: vzdělávání a osvěta) – 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  
Všichni PRO. 

 
Členové Výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu: Obec Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout. 

Návrh usnesení 2022/2/4: Valná hromada bere na vědomí, že členové Výběrové komise mezi sebou zvolili předsedu: Obec 
Opatovice nad Labem – zástupce Pavel Kohout. 
Všichni PRO. 

 

Návrh usnesení 2022/2/5: Valná hromada schvaluje nahlášení změny funkčního období Výběrové komise řídícímu orgánu 
Kanceláří MAS dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů. 
Všichni PRO. 

 

 Živnostenské oprávnění 
Představenstvo na svém jednání dne 22.9.2022 projednalo možnost provozování aktivity „animace škol“ v rámci šablon 
OPJAK jako hospodářskou činnost. Dosud animace škol v rámci šablon OPVVV byla hrazena z dotace Zlepšení řídících a 
administrativních schopností MAS RKH, což u šablon OP JAK nebude možné. Tato služba je zatím uvažována jen pro členy 
a bude vyžadovat úpravu Stanov. Živnostenské oprávnění je vhodné zřídit pro více relevantních oborů činností MAS v rámci 
předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.   

Návrh usnesení 2022/2/6: Valná hromada schvaluje zřízení živnostenského oprávnění pro MAS Region Kunětické hory, z.s. 
Zřízením pověřuje předsedu MAS do konce roku 2022.   
Všichni PRO. 

 

 Stanovy spolku a jednací řády 
Kancelář MAS zpracovala změnu stanov, viz příloha. Zapracována byla změna týkající se budoucího získání živnostenského 
oprávnění a dalších bodů týkajících se upřesnění/doplnění některých bodů stanov dle metodického pokynu pro využití IN a 
RAP v programovém období 2021-2027 (MP INRAP). Změna stanov byla předjednána s ŘO. V důsledku změny stanov a 
přechodu na nové programové období 21-27 byly upraveny i jednací řády, viz příloha. Přítomní projednali změny. 

Návrh usnesení 2022/2/7: Valná hromada schvaluje dokumenty Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s., Jednací 
řád Představenstva, Jednací řád Výběrové komise a Jednací řád Kontrolního výboru ze dne 15.11.2022 s účinností od 
1.12.2022. Stanovy budou vloženy do spolkového rejstříku a nahlášeny Kanceláří MAS dle pravidel standardizace bez 
zbytečných průtahů. Změněné relevantní body Stanov a jednacích řádů budou Kanceláří MAS propsány do Interních postupů 
pro PR PRV a schváleny včetně dalších dílčích potřebných změn Interních postupů pro PR PRV představenstvem, pokud 
bude MAS moci v příštím roce vyhlásit výzvu MAS z PRV. 
Všichni PRO. 

 
 Činnost kanceláře MAS  
Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Mgr. Bc. 
Michaela Kaplavková – projektový manažer, koordinátor aktivit regionálního značení Kraj Pernštejnů, Ing. Monika 
Vodvárková – projektový manažer 
Drahomíra Holmanová – externí účetní 
Další pracovníci na DPP. 
Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí) 
Konzultační hodiny: Po 8:30-17:00, jindy po dohodě 
 
2. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022 
Aktuální stav hospodaření k 31.10.2022:  

Stav b.ú.:            241 671,46 Kč 
Stav pokladny:       3 554,00 Kč      
 

Plnění rozpočtu 2022 
Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem čerpáním rozpočtu k 31.10.2022 (viz příloha), který má v kompetenci 
představenstvo. 
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byly podány ZoR a ŽoPl k 13. etapě a dokončuje se 
u nich kontrola CRR. V realizaci je 14. etapa, a to až do 31.3.2023. Tento projekt musí být ukončen nejpozději do 
31.12.2023, je možné i dřívější ukončení. Na projekt by měl navazovat nový projekt na režie z OPTP. Nyní není čerpáno 
z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. (splaceno v červnu). 
Provozní výdaje mimo SCLLD jsou pokryty z vlastních zdrojů. 
Část výdajů plynoucích z realizace aktivity Kraj Pernštejnů je pokryta spolufinancováním partnerů na základě Deklarací o 
partnerství a spolupráci, zbytek z vlastních zdrojů, resp. poplatků. Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II je 



 

pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o 
poskytnutí finančního příspěvku. K 31.10. došlo vyúčtování dílčích projektů, u některých projektů ještě probíhá kontrola 
vyúčtování. Vyúčtování projektu k Pardubicku – Perníkovému srdce Čech proběhne do 31.12.2022. 
Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ byl schválen, 
v realizaci, vyúčtování musí proběhnout do 31.12.2022. 

Návrh usnesení 2022/2/8: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2022 k 31.10.2022, viz příloha. 
Všichni PRO. 

 

 Členské příspěvky na rok 2023 
Byla projednána výše členských příspěvků na rok 2023. 

Návrh usnesení 2022/2/9: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2023:  
Mikroregion               75.000,00 Kč/subjekt 
Obec     2.000,00 Kč/subjekt 
Veřejné a neziskové subjekty, občané    200,00 Kč/subjekt 
Podnikatelské subjekty   2.000,00 Kč/subjekt 
Splatnost členských příspěvku je do 31.1.2023, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 
2023 je min. 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.  
Všichni PRO. 

 

 Schválení rozpočtu na rok 2023 
Pan P. Kohout odešel z jednání.  

Členům Valné hromady byl předložen návrh rozpočtu na rok 2023, viz příloha. 
 Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo. 

Návrh usnesení 2022/2/10: Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2023 ve výši příjmy: 2 840 814,36 Kč a výdaje 
2 337 276,83Kč jako přebytkový, viz příloha. 
Všichni PRO. 

 
Plánované dotace na rok 2023, o které bude ještě zažádáno/nebyly ještě schváleny: 
Dotace POV Pk – více viz bod 5-Aktivity a projekty MAS (zatím není součástí rozpočtu), max. výše dotace 200 000 Kč, 
max. výše nákladů cca 286 000 Kč, tj. 70 % míra dotace. 
Projekt Komunita pro komunitu – viz bod 4-Informace k SCLLD a novému programovému období (zatím není součástí 
rozpočtu), bylo zažádáno o 6 852 995,52 Kč na 3 roky, předpoklad čerpání v roce 2023: 2 330 018,46 Kč, ex-ante, 0 % míra 
dotace. 
Dotace z OPTP – viz bod 4-Informace k SCLLD a novému programovému období (je součástí rozpočtu), bude zažádáno 
v rámci 1. projektu max. o 6 699 772 Kč, ex-post, 95 % míra dotace. 
Deštníkový projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III - více viz bod 5-Aktivity a projekty MAS, v jednání 
(zatím není součástí rozpočtu). 

Pan P. Kohout se vrátil na jednání. 

 Odpis poškozeného stánku 
1 ks stánku, který je v majetku MAS (v podrozvaze), je poškozený lze jej použít maximálně na náhradní díly. Stánky nejsou 
v udržitelnosti. Představenstvo na základě svého jednání ze dne 22.9.2022 navrhuje valné hromadě odpis 1 ks stánku 
z důvodu poškození a jeho použití na náhradní díly. 

Návrh usnesení 2022/2/11: Valná hromada schvaluje odpis 1 ks stánku z důvodu poškození a jeho použití na náhradní díly. 
Všichni PRO. 

3. Realizace SCLLD 2014-2020 
 Změny SCLLD 
Od posledního jednání Valné hromady dne 15.6.2022 nedošlo ke změně SCLLD. 
Do 31.1.2023 není potřeba provádět narovnání finančního plánu a indikátorů u PR. 
Pokud MAS bude mít alespoň 90 % stávající rezervované alokace PRV v projektech s podepsanými Dohodami, pak MAS 
má nárok na obdržení alokace pro přechodné období. Nyní je splněno 63,84 % a 92,8 % rezervováno. Kancelář MAS 
předložila přítomným návrhy změny PR PRV k veřejnému projednání v případě obdržení alokace pro přechodné období i 
v případě jejího neobdržení. Návrhy vychází z komunikace s potenciálními žadateli, kvalifikovaným odhadem na základě 
dosavadního čerpání v jednotlivých fichích a usnesení představenstva z 26.4.2021. Návrhy byly přítomnými projednány. 

Návrh usnesení 2022/2/12: Valná hromada schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro 
období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory: 
- v rámci PR PRV bude zbývající nerezervovaná alokace navýšená o alokaci pro přechodné období (celkem „alokace“) 
rozdělena do jednotlivých fichí následovně – fiche PRV/F1 40 % z alokace, fiche PRV/F2 10 % z alokace, fiche PRV/F4: 10 
% z alokace, fiche PRV/F6 0 % z alokace a fiche PRV/F10 40 % z alokace; 
- navýšení/snížení indikátorů v PR PRV dle skutečného plnění a v důsledku plánovaných přesunů finančních prostředků, 
s tím, že tato změna bude podána ke schválení v MS2014+ pouze v případě obdržení alokace pro přechodné období a po 
schválení této změny Představenstvem dle Stanov. K. Holečková (manažer pro SCLLD), příp. M. Kaplavková (projektový 
manažer) mají kompetence k úpravám/doplnění změn včetně dokumentu SCLLD dle projednání/připomínek řídících 
orgánů/SZIF/CRR.  



 

Všichni PRO. 

 

Návrh usnesení 2022/2/13: Valná hromada bere na vědomí rozdělení alokace ve výzvě MAS z PRV vyhlášené v roce 2023 
do fiche PRV/F1 ve výši 50 % nerezervované alokace a do fiche PRV/F10 ve výši 50 % nerezervované alokace, pokud MAS 
nezíská alokaci pro přechodné období a bude moci v roce 2023 vyhlásit výzvu. Znění výzvy vč. finálních peněžních 
prostředků schválí Představenstvo.  
Všichni PRO. 

 

 Další informace k SCLLD vč. výhledu na rok 2023 
Stav výzev, projektů: V roce 2022 byla vyhlášena 1 výzva z PRV na celkovou alokaci (výše dotace) 4 325 894 Kč, z které 
vzešlo 10 projektů, z toho 1 neprošel administrativní kontrolou na MAS z důvodu nesplnění podmínek pravidel 19.2.1, 
projekty jsou v hodnocení na SZIF, příp. mají podepsanou Dohodu.  
V roce 2022 dále došlo ke schválení 3 projektů (projekty jsou v realizaci) z výzev IROP vyhlášených v roce 2021.  
Starší projekty jsou v realizaci nebo se nacházejí v době udržitelnosti, 1 projekt z PRV odstoupil od Dohody kvůli 
neschopnosti plnit podmínky. 
Stav alokací: OPZ – závazkování kleslo na 96,79 % kvůli nedočerpání alokace projektů (další důvody nedočerpání je 
zůstatek na poslední výzvě + srážky na projektech), IROP závazkováno 99,9 % (zbylé 0,1 % tvoří zůstatek na posledních 
výzvách + úspora na projektu), PRV – závazkování kleslo na 63,84 % kvůli odstoupení staršího projektu (projekty 
v Dohodách), příp. 92,78 % (projekty v Dohodách + projekty v hodnocení + projekty před podpisem Dohod). 
Vyhlášena výzva z PRV bude s největší pravděpodobností v 1.Q 2023, není jistá její výše, MAS bude mít nárok na navýšení 
alokace, pokud bude mít do 31.12.2022 90 % projektů v Dohodách, více viz bod 3-Změny SCLLD. U OPZ a IROP již 
v rámci PO 14-20 vyhlašovat výzvy nelze. U IROP 21-27 se předpokládá vyhlášení ve 2.Q 2023, nejdříve ale musí být 
schválen AP. Plánovaný harmonogram výzev na rok 2023 bude vyvěšen na www.masrkh.oblast.cz, jakmile budou známé 
potřebné informace. 
Projekt Venkov 21. století (fiche 9 z PRV) se nachází v době udržitelnosti. 
Monitoring 
Monitoring plnění SCLLD proběhl v roce 2022 v rámci Zpráv o realizaci integrované strategie (za poslední období podána 
19.7.2022) a při kontrole Kontrolního výboru (poslední kontrola 9.6.2022).  
Evaluace SCLLD 
Evaluaci provádí Kancelář MAS průběžně a dle jejich výsledků dochází k návrhům úprav realizace SCLLD. K 9.6.2022 byl 
Kontrolním výborem schválen Indikátorový a evaluační plán 2022 č. 1, který byl 20.6.2022 předložen ke schválení 
představenstvu.   
Další informace 
Zaměstnanci kanceláře aktivně nabízejí konzultace projektových záměrů zástupcům obcí a žadatelům z území.  
Zaměstnanci kanceláře poskytují metodickou pomoc školám v rámci OPVVV (animace škol).  
 
4. Příprava příštího programového období 2021-2027 
 Informace k SCLLD a novému programovému období 
Od posledního jednání Valné hromad nebyly nahlášeny žádné změny ve standardizaci. 
11.1.2022 byla podána žádost o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové 
období 2021-2027 – koncepční část SCLLD do nového systému MS2021+. Dne 31.1.2022 došlo k jejímu schválení ŘO.  
V rámci připravovaných Akčních plánů budou priorizována témata z koncepční části SCLLD. 
PRV/SZP – běží přechodné období (poslední vyhlášení výzev z PO 14-20 bude možné do konce 2023). Alokace pro PO 21-
27 se mezi MASky bude rozdělovat podle klíče 35% počet obyvatel, 10% počet obcí a 55% rozloha. První výzva by mohla 
být vyhlášena už v roce 2024. Dle červencových informací je zřejmé, že nebudou ze SZP podpořeny na rozdíl od 
přechodného období následující oblasti: MŠ, ZŠ, veřejná prostranství, hasiči mimo jejich spolkovou činnosti. Není jisté, zda 
bude podpořeno v rámci čl. 20: hřbitovy, rekonstrukce OÚ a veřejných budov a vybavení OÚ. Bude pravděpodobně 
podpořeno: spolková činnost hasičů, cesty, stezky s výjimkou cyklostezek. 
IROP 2021-27– byly vyhlášena výzva pro předkládání AP IROP (více viz bod 4-Projednání akčního plánu IROP 2021-
2027), bude změněn postup hodnocení projektů na MAS a překládání projektů do ISKP21+ bude probíhat až po obdržení 
povinné přílohy od MAS, která potvrzuje soulad projektu se SCLLD 21-27, zároveň projekt bude muset být v systému 
ISKP21+ podepsán kvalifikovaným zástupcem MAS. ŘO posunul vyhlašování výzev pro CLLD.  
OPZ+ - dne 28.7. podán AP a projekt Komunita pro komunitu. 7.9. projekt splnil podmínky formálních náležitostí a 
přijatelnosti, čeká se na výsledky věcného hodnocení, přičemž 1. Výsledky věcného hodnocení by měly být v nejbližších 
dnech. Pokud bude projekt schválen, mohla by jeho realizace být spuštěna od 1.1.2023. Aktivity projektu: Zastřešující, 
podpůrná aktivita pro ostatní aktivity (MAS), Posilování komunitních a rodinných vazeb (Zdraví a sportovní aktivity), 
Komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví (KONEP). 
OP ŽP+ - bude možné podávat projekty na rekonstrukce veřejných budov – komplexní řešení. O podmínkách se jedná, pouze 
400 mil. Kč na celý SC (diskutuje se o rozdělení alokace 66 Kč/obyvatele), tj. 1-2 projekty na kraj- 10-20 mil./projekt, 
diskutuje se o možné podpoře 95 %. Není znám princip výběru projektů. Bude možnost kombinovat tyto projekty z ostatních 
dotačních titulů. Plánují se schůzky s MAS, leden 2023 bude možné předkládat vybrané projekty. V území se konzultuje 
několik projektů. Jedná se o spolupráci MASek se SFŽP k nová zelená úsporám light (určená pro rodinné domy) – úkol 



 

MAS: animace území a příprava odborného posudku a závěrečné zprávy, nyní je zahájen pilotní projekt s MASkami 
v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, výkonnostní odměny za odvedený případ, 16.11. informační seminář. 
OP TAK – 26.9. se v Pardubicích se konal seminář k OP TAK, území bylo o semináři informováno, chybí zásadní informace 
pro přípravu AP, přičemž došlo k zásadní změně zapojení MAS (nově podobný model jako IROP, ještě se ale projednává), 
výzva pro MAS na AP měla být listopad/prosinec 2022, možnost podání AP 30.4.2023, předpoklad akceptačního dopisu pak 
do 30.6.2023, MAS budou volit ze schválených kritérií výběru, budou muset být sestaveny IP, motivační systém navyšování 
alokace. Zapojení MAS RKH v OP TAK je projednáváno.  
OPTP – na provoz MAS, 27.6. se konal webinář pro žadatele, doporučení realizovat projekt IROP 4.2 co nejdéle stále platí, 
způsobilost výdajů v OPTP je od 1.1.2022 a může se překrývat s IROP 4.2., ale projekt OPTP bude možné podat až po 
podání a schválení ŽoPl v IROP 4.2. (toto období bude potřeba překlenout!), v IROP 4.2 jsou výdaje způsobilé až do 
31.12.2023 ale ne na přípravu výzev a realizaci nových AP. Harmonogram: realizace cca od schválení AP IROP, podání 
žádosti ke konci realizace IROP 4.2 (cca září 2023). 
OP JAK – Na animaci škol MAS již nedostane dotaci, bude řešeno živnostenským oprávněním a fakturací animace, viz bod 
1-Živnostenské oprávnění.   
 

 Projednání akčního plánu IROP 2021-2027 
V území proběhl průzkum absorpční kapacity IROP 21-27, na základě něhož Kancelář MAS připravila návrh opatření a 
aktivit, na které bude připraven akční plán IROP 2021-2027. Návrh byl přítomnými projednán. 

Návrh usnesení 2022/2/14: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu pro IROP 2021-2027 MAS Region 
Kunětické hory do systému ISKP21+ nejpozději do termínů stanovených druhou modifikací výzvy k předkládání žádostí o 
podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 
s následujícími opatřeními a aktivitami: Opatření 1: Veřejná prostranství, aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a 
obcí (plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 2: Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečno nemotorovou dopravu 
(plánovaná alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 3: Hasiči, aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek 
požární ochrany II., III. a V. (plánovaná alokace 9 503 286 Kč) a Opatření 4: Sociální služby, aktivita: Infrastruktura pro 
sociální služby (plánovaná alokace 4,5 mil. Kč). Akční plán bude projednán a schválen Představenstvem dle Stanov. Zároveň 
Valná hromada schvaluje možnost úprav akčního plánu Kanceláří MAS dle připomínek představenstva, řídícího orgánu a 
podmínek metodik. 
Všichni PRO. 

 
5. Aktivity a projekty MAS 
 Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností - viz bod 2-Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 

2022. 
 Dotace z OPTP – viz bod 4-Informace k SCLLD a novému programovému období. 
 Systém značení regionálních výrobků - Kraj Pernštejnů - 1.4.2022 proběhla 17. certifikační komise (certifikace a 

recertifikace producentů), 18.5.2022 proběhla mimořádná 18. certifikační komise (certifikace producenta) a 22.6.2022 
proběhla 19. certifikační komise k losování projektů Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. (vylosováno 8 projektů) a 
setkání s partnery KP, kde byly projednány aktivity do konce roku 2023 a 2.11.2022 proběhla 20. certifikační komise 
(certifikace dvou nových producentů a recertifikace producentů, změny v certifikační komisi). Další certifikace a 
recertifikace plánována na jaro 2023. Současný počet výrobců a výrobků je 27.  

Návrh usnesení 2022/2/15: Valná hromada bere na vědomí složení certifikační komise: Michaela Kaplavková (MAS RKH), 
Daniela Dvořáková (MAS Bohdanečsko), Michaela Kovářová (MAS Holicko), Markéta Krátká (Pardubice - Perníkové srdce 
Čech), Adolf Vondrka (výrobce), Kateřina Korejtková (MAS Železnohorský region), Kristýna Vodrážková (Sdružení 
místních samospráv), Kateřina Čadilová (ARZ) jako čestný člen komise; a složení náhradníků: Ivana Řehořová (MAS RKH), 
Kristýna Holečková (MAS RKH), Vendula Maříková (MAS Holicko), Andrea Pavlíková (MAS Bohdanečsko) a Lenka 
Makovská (Pardubice - Perníkové srdce Čech). 
Všichni PRO. 

 
 Setkání KRAJE PERNŠTJNŮ – realizováno 22.6. na základě usnesení Představenstva ze dne 11.10.2021. Setkání mělo 

velký úspěch. Jednání s CSV o možnosti opakování buď opět ve formě semináře, či exkurze - Inspirativní projekty PRV 
v Kraji Pernštejnů (exkurze)/Společné setkání Kraje Pernštejnů (seminář). 

 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání. Probíhá spolupráce na 
deštníkovém projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II, viz bod 2-Aktuálí stav hospodaření a plnění 
rozpočtu 2022. Probíhají jednání s partnery KP ohledně přípravy deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj 
Pernštejnů III, vyhlášení v roce 2023 závisí na vyhodnocení současného ročníku a na finančních zdrojích.  

 Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ – z POV pro rok 
2022, DT 3, z projektu financovány novina a katalogy KP a zábavný sešit pro děti „Poznávej svůj region., viz bod 2-
Aktuální stav hospodaření a plnění rozpočtu 2022. 

 Dotace POV 2023+ Pk - lze podat do 31.12.2022 žádost do max. 200 000 Kč při 70 % dotaci na max. 3 projekty, 
realizace a vyúčtování do 31.12.2023 na 2 druhy projektů, které lze kombinovat: 
a) rozvoje území MAS a podpory propagace regionálních produktů - S partnery KP vyjednáno, že by se z projektů 

MAS proplatily noviny a katalogy KP. Dále je počítáno s výdaji na koordinaci projektu. Součástí projektu by mohla 
být další podpora regionální produkce (KP + členů MAS). 



 

b) deštníkový projekt Malý LEADER – Vzhledem k nejasným informacím z Pk, nebude v roce 2023 řešeno. 
Přítomnými bylo projednáno další zaměření projektu a výše projektu. 

Návrh usnesení 2022/2/16: Valná hromada schvaluje podání projektu „Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora 
propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II“ do POV 2023+, DT 3 Projekty Místních akčních skupin (MAS) do 31.12.2022. 
Přípravou a podáním projektu je pověřen předseda ve spolupráci s Kanceláří MAS. 
Všichni PRO. 

 Komunita pro komunitu – projektu OPZ+, viz bod 4-Informace k SCLLD a novému programovému období. 
 Podpora neformálního vzdělávání – MAS Holicko ve spolupráci s MAS RKH a MAS Poličsko realizuje projekt 

Zájmové vzdělávání nás baví! do výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV. Do žádosti jsou zapojeny 2 
NNO z MAS RKH. Realizaci aktivit komplikovaly vládní opatření, proto byla realizace projektu prodloužena do 
31.8.2023. 

 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních, proběhla změna předsedy a místopředsedů.  
 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.  
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá, projekt MAP II bude končit, navazovat na něj bude projekt MAP III 

(Statutární město Pardubice jako žadatel), finanční prostředky pro MAP III jsou velmi omezené, ale určitá forma zapojení 
MAS je plánována. Proběhla aktualizace SR MAP, aktualizace je důležitá pro projekty podávané do výzev IROP. Další 
aktualizace bude probíhat až za cca půl roku.  

 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin 
horizontální a pro sociální oblast. Projekty v zásobníku ITI, které se dostanou do jejich programového rámce IROP a OP 
TAK, nebudou moc žádat o podporu v individuálních výzvách. V září 2022 byla schválena strategie ITI pro období 21-
27. Byly vyhlášeny výzvy pro předkládání projektových záměrů napříč aktivitami/opatřeními programového rámce IROP 
21-27 do 21.11.2022, 10:00 hod. 

 Akce pro veřejnost 2022: 22.6. Setkání KP, 10.9. Nachmelené mlýny, 11.9. Okresní dožínky 
 Akce pro veřejnost 2023: Dožínky, Hravé odpoledne na farmě, akce v rámci KP a projektu Komunita pro komunitu (?) 
 Kunětickohorský MASkáč (na webu a rozesílán e-mailem), probíhá grafické zpracování tištěného Zpravodaje 

Kunětickohorský MASkáč 2022. 

Návrh usnesení 2022/2/17: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v roce 
2023 a činností s tím souvisejících. 
Všichni PRO. 

 
6. Různé 
 K dispozici prodejní stánky a infotabule – koordinace využívání K. Holečková (uskladnění nově ve Dřítči). 
 Facebookový profil MAS RKH ( https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/).  
 Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

USNESENÍ: 
2022/2/1: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady 15.11.2022 po doplnění „stanovy spolku a jednací řády“ 
do bodu č. 1. Diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť. 
2022/2/2: Valná hromada bere na vědomí stav členské základny MAS Region Kunětické hory vč. ukončení členství člena 
Miroslav Černý soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí. Změna stavu členské základny 
bude Kanceláří MAS nahlášena řídícímu orgánu dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů. 
2022/2/3: Valná hromada schvaluje výsledky řádných voleb do povinně voleného orgánu dle Stanov:   
Výběrová komise s funkčním obdobím 22.11.2022 – 21.11.2023:  
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: vzdělávání a osvěta) – 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  
2022/2/4: Valná hromada bere na vědomí, že členové Výběrové komise mezi sebou zvolili předsedu: Obec Opatovice nad 
Labem – zástupce Pavel Kohout. 
2022/2/5: Valná hromada schvaluje nahlášení změny funkčního období Výběrové komise řídícímu orgánu Kanceláří MAS 
dle pravidel standardizace bez zbytečných průtahů. 
2022/2/6: Valná hromada schvaluje zřízení živnostenského oprávnění pro MAS Region Kunětické hory, z.s. Zřízením 
pověřuje předsedu MAS do konce roku 2022.   
2022/2/7: Valná hromada schvaluje dokumenty Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s., Jednací řád 
Představenstva, Jednací řád Výběrové komise a Jednací řád Kontrolního výboru ze dne 15.11.2022 s účinností od 1.12.2022. 
Stanovy budou vloženy do spolkového rejstříku a nahlášeny Kanceláří MAS dle pravidel standardizace bez zbytečných 
průtahů. Změněné relevantní body Stanov a jednacích řádů budou Kanceláří MAS propsány do Interních postupů pro PR 
PRV a schváleny včetně dalších dílčích potřebných změn Interních postupů pro PR PRV představenstvem, pokud bude MAS 
moci v příštím roce vyhlásit výzvu MAS z PRV. 
2022/2/8: Valná hromada bere na vědomí čerpání rozpočtu na rok 2022 k 31.10.2022, viz příloha. 
2022/2/9: Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků na rok 2023:  
Mikroregion               75.000,00 Kč/subjekt 
Obec     2.000,00 Kč/subjekt 
Veřejné a neziskové subjekty, občané    200,00 Kč/subjekt 
Podnikatelské subjekty   2.000,00 Kč/subjekt 
Splatnost členských příspěvku je do 31.1.2023, splatnost členských příspěvků nových členů, kteří přistoupí v průběhu roku 
2023 je min. 14 dní od vystavení faktury. Faktury k členským příspěvkům rozešle Kancelář MAS.  
2022/2/10: Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2023 ve výši příjmy: 2 840 814,36 Kč a výdaje 2 337 276,83Kč jako 
přebytkový, viz příloha. 
2022/2/11: Valná hromada schvaluje odpis 1 ks stánku z důvodu poškození a jeho použití na náhradní díly. 
2022/2/12: Valná hromada schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 
2020 MAS Region Kunětické hory: 
- v rámci PR PRV bude zbývající nerezervovaná alokace navýšená o alokaci pro přechodné období (celkem „alokace“) 
rozdělena do jednotlivých fichí následovně – fiche PRV/F1 40 % z alokace, fiche PRV/F2 10 % z alokace, fiche PRV/F4: 10 
% z alokace, fiche PRV/F6 0 % z alokace a fiche PRV/F10 40 % z alokace; 
- navýšení/snížení indikátorů v PR PRV dle skutečného plnění a v důsledku plánovaných přesunů finančních prostředků, 
s tím, že tato změna bude podána ke schválení v MS2014+ pouze v případě obdržení alokace pro přechodné období a po 
schválení této změny Představenstvem dle Stanov. K. Holečková (manažer pro SCLLD), příp. M. Kaplavková (projektový 
manažer) mají kompetence k úpravám/doplnění změn včetně dokumentu SCLLD dle projednání/připomínek řídících 
orgánů/SZIF/CRR.  
2022/2/13: Valná hromada bere na vědomí rozdělení alokace ve výzvě MAS z PRV vyhlášené v roce 2023 do fiche PRV/F1 
ve výši 50 % nerezervované alokace a do fiche PRV/F10 ve výši 50 % nerezervované alokace, pokud MAS nezíská alokaci 
pro přechodné období a bude moci v roce 2023 vyhlásit výzvu. Znění výzvy vč. finálních peněžních prostředků schválí 
Představenstvo.  
2022/2/14: Valná hromada schvaluje předložení Akčního plánu pro IROP 2021-2027 MAS Region Kunětické hory do 
systému ISKP21+ nejpozději do termínů stanovených druhou modifikací výzvy k předkládání žádostí o podporu 
integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 s následujícími 
opatřeními a aktivitami: Opatření 1: Veřejná prostranství, aktivita Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí (plánovaná 
alokace 9,4 mil. Kč), Opatření 2: Doprava, aktivita Infrastruktura pro bezpečno nemotorovou dopravu (plánovaná alokace 9,4 
mil. Kč), Opatření 3: Hasiči, aktivita Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. 
a V. (plánovaná alokace 9 503 286 Kč) a Opatření 4: Sociální služby, aktivita: Infrastruktura pro sociální služby (plánovaná 



 

alokace 4,5 mil. Kč). Akční plán bude projednán a schválen Představenstvem dle Stanov. Zároveň Valná hromada schvaluje 
možnost úprav akčního plánu Kanceláří MAS dle připomínek představenstva, řídícího orgánu a podmínek metodik. 
2022/2/15: Valná hromada bere na vědomí složení certifikační komise: Michaela Kaplavková (MAS RKH), Daniela 
Dvořáková (MAS Bohdanečsko), Michaela Kovářová (MAS Holicko), Markéta Krátká (Pardubice - Perníkové srdce Čech), 
Adolf Vondrka (výrobce), Kateřina Korejtková (MAS Železnohorský region), Kristýna Vodrážková (Sdružení místních 
samospráv), Kateřina Čadilová (ARZ) jako čestný člen komise; a složení náhradníků: Ivana Řehořová (MAS RKH), Kristýna 
Holečková (MAS RKH), Vendula Maříková (MAS Holicko), Andrea Pavlíková (MAS Bohdanečsko) a Lenka Makovská 
(Pardubice - Perníkové srdce Čech). 
2022/2/16: Valná hromada schvaluje podání projektu „Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace 
KRAJ PERNŠTEJNŮ II“ do POV 2023+, DT 3 Projekty Místních akčních skupin (MAS) do 31.12.2022. Přípravou a 
podáním projektu je pověřen předseda ve spolupráci s Kanceláří MAS. 
2022/2/17: Valná hromada schvaluje realizaci a případnou přípravu projednaných aktivit a projektů v roce 2023 a činností 
s tím souvisejících. 
 
 
 

Termín VH, předpoklad 1. pol. 2023 – bude upřesněno. 
Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.  

Veškeré informace zveřejňovány na www.masrkh.oblast.cz. 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Stanovy spolku MAS Region Kunětické hory, z.s., Jednací řád Představenstva, Jednací řád Výběrové komise a Jednací řád 
Kontrolního výboru 
Roční rozpočet na rok 2022 – čerpání k 31.12.2022 
Roční rozpočet na rok 2023 
 
Dne: 15.11.2022 
 
Zapsala: K.Holečková 
 
Předseda: J.Petrenec 
 
Ověřovatelé: M. Staněk, P. Vrbatová 
 
 


