
 

 

  Zápis 

z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s, 

dne 1. 12. 2022 v Sobětuchách 
 

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

Program jednání: 

1. Organizační záležitosti: informace o stavu členské základny 

2. Hospodaření: aktuální stav rozpočtu a schválení rozpočtu na r. 2023 

3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – aktuální stav výzev, aktualizace SCLLD a finančního plánu 

4. SCLLD 2021+ - implementační část OP Zaměstnanost+, Integrovaný regionální operační program 

5. MAP ORP Přelouč – aktuální stav a realizace 

6. Akce, projekty, aktivity 

7. Různé  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Předseda p. Blažek přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že VH je/není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po 

uplynutí nezbytné doby zahájil předseda p. Blažek opětovně jednání VH, kde již hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Konstatoval, že 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty. 

Přítomní jednomyslně schvalují program VH. 

Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: D. Doležala a M. Žítka. 

K bodu č. 1  

• Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny  

− ukončeno členství: 

U Šemíka s.r.o. – IČ: 24185108 – Cestovní ruch – na vlastní žádost 

Aktuální stav členské základny 64 členů: 6 svazků obcí (71 obcí), 1 obec, 28 NNO, 29 podnikatelských subjektů.  

• Volby orgánů 

Na základě projednané a zveřejněné nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb členů orgánů dle 

Stanov jako celek po jednotlivých orgánech:   

Výběrová komise pro období 2022-2023 

Zemědělská, a.s. Horní Bradlo  - Josef Mrtka 

TJ Sokol Ronov n. Doubravou  - Miroslav Žítek 

Svazek obcí Centrum Železné hory  - Milan Chvojka 

Charita Přelouč    - Zdenka Kumstýřová 

Svazek obcí Železné hory   - Miroslav Bubeník 

Yachtclub Pardubice   - Jana Košťálová 

Náboženská obec CČSH v Heřmanově Městci - Zdenka Sedláčková 

Přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu M. Žítka.  Členové VH berou na vědomí. 

• Rozšíření pracovního týmu, který je nyní ve složení – základní oblasti činnosti: 

K. Korejtková celkové řízení organizace, NSZM, GDPR 

M. Písař  SCLLD, PRV, celkové finanční řízení projektů, TO Chrudimsko-Hlinecko, web ŽR 

P. Sotonová MAP, OP Zam    

Z. Klosová IROP, ŽP, OP Tech 

L.Turynová ŽH regionální produkt, ARZ, marketing a propagace, granty ŽH, web ŽH 

 

K bodu č. 2 

• Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření: 

• Přítomní jednomyslně schvalují min. výši členských příspěvků na r. 2023 se splatností do 28. 2. 2023:  

člen veř.sektor-SO  10000,-Kč 

člen veř.sektor-obec    1000,-Kč  

člen nezisk.sektoru     200,-Kč  

člen podnik.sektoru    2000,-Kč 

Min. výše partnerských příspěvků je ve stejné výši jako členské dle formy a sektoru subjektu. FO nepodnikající se řadí mezi NNO. 

• Přítomní na základě projednání Představenstvem jednomyslně schvalují rozpočet na r. 2023 jako přebytkový ve výši: příjmy 4131800,-Kč, 

výdaje: 4046000,-Kč, viz. příloha.  

• Přítomní jednomyslně schvalují inventarizační komisi za r. 2022 ve složení: J. Blažek - předseda, M. Písař, J. Petržilková. 

 

 

K bodu č. 3 

• Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální situace, 

každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody. 



 

 

- Program rozvoje venkova  

Výzva 2022: 1. 3. – 31. 5. 2022 (pracovně označována jako PRV čl.20), vybráno celkem 14 projektů (2 ukončeny na vlastní žádost 

žadatelů v souvislosti s enormním nárůstem nákladů) 

Výzva 2023: bude vyhlášena na zbývající alokaci na jaře 2023: předpokládá se podpora 2 projektů 

- IROP, OP Životní prostředí a OP Zaměstnanost probíhají realizace projektů a Žádosti o platbu 

• Schválená Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2022. 

- Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 30. 6. 2022. Podána Žádost o platbu 

za období 1.5. – 31.10.2022 

- Vydán zpravodaj na r. 2023 – k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě, v el. verzi zaslán na členy, obce, zveřejněn na webu 

 

K bodu č. 4 

- Schválená Analytická a Koncepční část SCLLD 2021–2027, nyní se zpracovává implementační část pro jednotlivé OP 

- Stav přípravy a realizace: 

Integrovaný regionální operační program – IROP 

- na základě zásobníku projektů a nutnosti zrealizovat do 30. 6. 2026 min. 70 % alokace pro IROP došlo k výběru oblastí podpory, 

rozložení předpokládaného objemu financí a předpokladu podpory projektů, dle jejich připravenosti k realizaci  

- následně bude MAS přidělena zbývající alokace 30 % 

- celková alokace na období: 114 106 769 Kč 

- první výzvy květen 2023, realizace 2024 

Společná zemědělská politika – SZP (dříve PRV) 

- oblasti podpory budou známé na jaře 2023  

- po upřesnění podmínek, uznatelnosti nákladů, … bude připravena implementace k SZP 

- celková alokace na období: zatím není známá 

- vyhlášení prvních výzev jaro 2024, realizace projektů 2025 

OP Zaměstnanost+ - OP Zam+ 

- podán samostatný implementační projekt „Podpora rodičů a dětí v nepříznivé sociální situaci na území Železnohorského regionu“ 

- odborný partner Charita Přelouč 

- dotace 100 %, celkové náklady 8 454 297,60 Kč 

- realizace od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2026 (36 měsíců) 

- aktivity: Preventivní programy pro děti a svépomocné skupiny pro rodiče 

OP Technologie, aplikace a inovace – OP TAK 

- výzva k podání implementačního projektu se specifikací podmínek realizace: jaro 2023 

- podpora pro: malé a střední podniky 

- dotace 50 %, projekty do 2 mil. Kč 

- celková alokace na MAS se předpokládá 7 312 000 Kč 

- první výzvy jaro 2024 

 

- Režie MAS na realizaci SCLLD (za administraci IROP a SZP) 

- vyhlášena výzva, do které bude podán projekt v lednu 2023 (nutnost pro schválení je podání všech Závěrečných Žádosti o platbu IROP 

žadatelů) 

- Financování 1.1.2024 – 31.12.2030: 19 100 292  2728613/rok,  5 % 136 430 Kč spolufinancování ze zdrojů MAS 

 

K bodu č. 5 

• Projekt MAPII ORP Přelouč (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení) 

- Ukončena fyzická realizace k 30. 4. 2022 

- Schválena Závěrečná Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – vratka nedočerpaných financí 2 193,01 Kč. 

• Projekt MAPIII ORP Přelouč  

- Probíhá realizace (1.5.2022 – 30.11.2023) – proběhl Řídící výbor 22. 11. 2022, Choltice 

• Projekt MAPIII ORP Chrudim 

- Probíhá realizace (1.9.2022 - 30.11.2023) 

• Projekt MAPII a III ORP Pardubice 

- Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme informováni o stavu realizace. 

 

K bodu č. 6 

• Integrovaný projekt MAS 2022 (POV PK pro MAS) Rozvoj lokální ekonomiky území – podpora propagace regionální produkce, 

proběhla realizace, navíc v rámci akce byly pořízeny 3 ks nových prodejních stánků. Celkem MAS disponuje 10 ks prodejních stánků. Po 

dohodě lze zdarma využít na akce členů/producentů. Probíhá vyúčtování dotace. 

• Integrovaný projekt MAS 2023 (POV PK pro MAS) Otevřená krajina II - nezávislé infopointy se solárním zdrojem energie s infopanely, 

3ks doplní stávající síť infopointů. 

• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2022 – realizuje se 11 projektů obcí a škol, vyúčtování 12/2022. 1.5.2023 bude 

zveřejněna výzva na r. 2023.  



 

 

• Spolupráce se společností CEMEX Prachovice 

o Uspořádána akce pro zaměstnance ve společnosti v Prachovicích – 12.6.2022 

o Pořízení vánočních balíčků zaměstnanci – předáno 3.11.2022 

o Připravena akce pro zaměstnance a obyvatele Prachovic ve spolupráci se ZŠ - vánoční jarmark – 6.12.2022 

• Spolupráce s partnery 

o TO Chrudimsko-Hlinecko – spolupráce probíhá dle schváleného harmonogramu (přímá finanční podpora aktivit MAS ŽR), 

zpracována metodika Stellplatzů – možno využít  

o NSZM  8.-10.6. valná hromada a letní škola v Chrudimi – dobrá kvalita informací, vhodné příklady z praxe – školní parlamenty, 

participativní rozpočty – zapojení dětí a mládeže do aktivit v obcích 

9.-10.11. podzimní škola Jihlava, příklady dobré praxe, komunální energetika  

• Lokální ekonomika: 17.9. Porta aperta – akce ARZ, 28.9. Choltické slavnosti – akce MAS ŽR a Choltic 

• Videospot Železnohorský region - https://www.facebook.com/zeleznohorskyregion/videos/1531119630691227 možno využít, dát na 

vlastní web, sociální sítě nebo sdílet na FB 

• Nový web Železnohorských producentů – online katalog, příběhy https://zh-regionalniprodukt.cz/ možno dát odkaz na vlastní web 

• Nově na webu MAS ŽR – projekty a členové v mapě – detailní přehled veškerých realizovaných projektů s podporou MAS ŽR - 

https://zeleznohorsky-region.cz/imapa/nahled.phtml?iframe=1&id=4   

 

K bodu č. 7 

• diskuze 

 

USNESENÍ: 

 

Valná hromada jednomyslně schvaluje: 

• výsledky řádných voleb členů orgánů ve složení: 

Výběrová komise pro období 2022-2023 

Zemědělská, a.s. Horní Bradlo  - Josef Mrtka 

TJ Sokol Ronov n. Doubravou  - Miroslav Žítek 

Svazek obcí Centrum Železné hory  - Milan Chvojka 

Charita Přelouč    - Zdenka Kumstýřová 

Svazek obcí Železné hory   - Miroslav Bubeník 

Yachtclub Pardubice   - Jana Košťálová 

• výši členských příspěvků na r. 2023 

člen veř.sektor-SO 10000,-Kč 

člen veř.sektor-obec   1000,-Kč  

člen nezisk.sektoru     200,-Kč  

člen podnik.sektoru   2000,-Kč 

• Inventarizační komisi za r. 2022 ve složení: J. Blažek-předseda, M. Písař, J. Petržilková 

• Podání žádosti do POV PK 2023 na projekt Otevřená krajina II 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

• stav členské základny, 

• volbu předsedy výběrové komise: M. Žítek, 

• seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD v roce 2022. 

 

 

 

 

Termín VH květen/červen 2023 - bude upřesněno. 

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby. 

Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu. 

 

 

Dne: 1. 12. 2022 

Zapsal: K. Korejtková 

Předseda: J. Blažek 

Ověřovatelé: D. Doležal, M. Žítek 

Přílohy:  Prezenční listina 

 Rozpočet na r.2023 

https://www.facebook.com/zeleznohorskyregion/videos/1531119630691227
https://zh-regionalniprodukt.cz/
https://zeleznohorsky-region.cz/imapa/nahled.phtml?iframe=1&id=4
http://www.zeleznohorsky-region.cz/

