Zápis
z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s.
konané dne 23.5.2019 od 17:00 hod. v Sezemicích (velká zasedací místnost – MěÚ Sezemice)
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti:
2.

Hospodaření:

3.

Realizace SCLLD:

členská základna, institut partnera, činnost kanceláře MAS,
schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2018, pracovní skupiny
aktuální stav hospodaření, schválení HV, schválení Výroční
zprávy za rok 2018, odpis f1753 a f1859, schválení rozpočtu na rok 2019,
plánované dotace na rok 2019, schválení bankovního úvěru
informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD, monitoring,
evaluace a změny SCLLD

4. Aktivity a projekty MAS
5. 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.
Přítomní byli seznámeni s programem jednání valné hromady. J. Petrenec navrhl doplnění odpisu f1753 a f1859 do bodu č. 2
Hospodaření. Přítomní jednomyslně schvalují program jednání po doplnění „odpisu f1753 a f1859“ do bodu č. 2.
Přítomní jmenovali ověřovateli zápisu: K. Vosáhlová, Z. Seidl.
Proti poslednímu zápisu z 4.12.2018 nebyly podány námitky.
1. Organizační záležitosti
 Členská základna
Od poslední valné hromady došlo k 13.3.2019 ukončení členství subjektu Restaurace pod Kunětickou horou,s.r.o., IČ
25269682 na vlastní žádost. Vzhledem k podání žádosti o ukončení členství 31.1.2019 představenstvo navrhuje valné
hromadě storno faktury (f1925) za členský příspěvek pro rok 2019.
Přítomní jednomyslně schvalují storno faktury f1925.
Dále byly nahlášeny následující změny:
Změna sídla, statutárního zástupce a změna zástupce subjektu v MAS subjektu spolek Podnikavé ženy z Pardubického
kraje, IČ: 06291945, nové sídlo náměstí Republiky 2686, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, nový zástupce subjektu
v MAS: Tereza Všetečková. Člen i po změně sídla prokazatelně místně působí na území MAS RKH, což dokládá i čestným
prohlášením.
Přítomní berou jednomyslně na vědomí změnu sídla subjektu spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje, IČ: 06291945 a
neshledávají důvody ke zrušení členství.
Změna sídla subjektu Jana Kolrusová, IČ 04791495, nové sídlo Pernštýnská 141, 533 41 Lázně Bohdaneč, člen i po změně
sídla prokazatelně místně působí na území MAS RKH, což dokládá i čestným prohlášením.
Přítomní berou jednomyslně na vědomí změnu sídla subjektu Jana Kolrusová, IČ 04791495 a neshledávají důvody ke zrušení
členství.
Jiné změny nebyly členy nahlášeny.
Aktuální stav členské základny je 32 členů: 2 svazky obcí (26 obcí), 1 obec, 5 VS (školy), 13 podnikatelských subjektů, 10
NNO, 1 FO.
 Institut partnera
Od poslední valné hromady nedošlo ke změně partnerů.
Aktuální stav Institutu partnera: 1 partner.
 Činnost kanceláře MAS
Pracovní tým: Ing. Kristýna Holečková - manažer pro SCLLD (tj. vedoucí manažer pro realizaci SCLLD), Ing. Ivana
Řehořová - projektový manažer
Drahomíra Holmanová – externí účetní
Další pracovníci na DPP, příp. DPČ.
Kancelář: Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice (přízemí)
Konzultační hodiny: Po 8:30-11:00, 14:00-17:00, Út 8:30-11:00, St 8:30-11:00, jindy po dohodě (aktuální konzultační
hodiny jsou vždy zveřejněny na webu v záložce KONTAKTY)
 Předseda Kontrolního výboru předává Valné hromadě Zprávu Kontrolního výboru za rok 2018 ze dne 22.5.2019,
viz. příloha. Kontrolní výbor nezjistil v roce 2018 pochybení. Nebylo uhrazeno 2000 Kč na členských příspěvcích
za rok 2018. Kancelář MAS vyzve člena k úhradě.
Přítomní jednomyslně schvalují Zprávu Kontrolního výboru za rok 2018 ze dne 22.5.2019.
 Složení pracovních skupin zůstává beze změn. Pokud bude mít někdo zájem o zapojení se do pracovní skupiny,
může se nahlásit manažerkám MAS. Pracovní skupiny pracují průběžně dle potřeby.

PS vybavenost obcí a služby v obcích
PS podnikání, vzdělávání, nezaměstnanost
PS cestovní ruch a volnočasové aktivity
2. Hospodaření
 Aktuální stav hospodaření k 30.4.2019:
Stav b.ú.:
120 643,02 Kč
Stav pokladny: 2 227,00 Kč
 Schválení hospodářského výsledku
Auditorská firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. ve Zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky konstatuje,
že provedla audit účetní jednotky MAS Region Kunětické hory, z.s. a že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace účetní jednotky a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018 v souladu s českými
právními předpisy. Přehled hospodaření za rok 2018:

Výnosy celkem:
Náklady celkem:

2.515.992,28 Kč
2.372.122,01 Kč (+ daň 118,62 Kč)

Přítomní jednomyslně schvalují roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši
143.751,65 Kč. Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.
 Přítomní jednomyslně schvalují Výroční zprávu za rok 2018 (období 1.1.2018 – 31.12.2018).
 Přítomní jednomyslně schvalují odpis nedobytných vystavených faktur f1753 a f1859 po době splatnosti ve výši
2.000,00 Kč.
 Schválení rozpočtu na rok 2019
Příjmy (v Kč):
4285 ,00
pokladna stav k 1.1.2019
362523,51
b.ú. stav k 1.1.2019
179200,00
členské příspěvky
2000,00
příspěvky partnera
30000,00
poplatky RV za organizaci systému certifikace produktů - Kraj Pernštejnů
47838,50
spolufinancování noviny a katalogy RV-MAS B, MAS H, TO Pardubicko
1514351,30
dotace IROP 4.2. – projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH (95% dotace)
360000,00
dotace Pardubického kraje 2019 (POV) – projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. (70
% dotace)
160000,00
spolufinancování obcí k projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. (30 %
spolufinancování)
306000,00
dotace PRV, operace 19.3.1 – projekt Venkov 21. století (90% dotace)
19875,50
částečné spolufinancování obcí k projektu Venkov 21. století
2986073,81
CELKEM
Výdaje (v Kč):
1000,00
2500,00
2000,00
12000,00
15000,00
15000,00
1000,00
5000,00
48758,60
1000,00
1000,00
6500,00
550,00
1400,00
2087,00
7718,00
1118929,00
40000,00
26000,00
15000,00
226875,00
21000,00
10800,00
10000,00
4950 ,00

kanc. potřeby
telefony, poštovné, internet a jiné poplatky
cestovné
bankovní, úvěrové poplatky
čl. příspěvky NS MAS ČR
čl. příspěvky ARZ ČR vč. certifikační komise
čl. příspěvky KS NS MAS ČR Pardubického kraje
čl. příspěvky Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.
noviny a katalogy RV
akce MAS
koordinace a zastupování mimo CLLD
účetnictví
web
nájemné
pojistné
DPP, DPČ, odměny (vč. odvodů) mimo SCLLD
pracovní smlouvy, DPP, DPČ (mzdy vč. odvodů) CLLD
kancelářské potřeby, drobný hmotný maj. CLLD
cestovné, ubytování CLLD
pronájem prostor CLLD
propagační materiály CLLD
telefony, poštovné, internetové poplatky CLLD
nájem CLLD
catering CLLD
web CLLD

58500,00
37000,00
15000,00
10000,00
520000,00
25750,00
10793,40
5000,00
9600,00
3685,00
24667,00
5000,00
5000,00
198754,60
30000,00
2554817,60

účetnictví CLLD
účetní audit CLLD
vzdělávání zaměstnanců, orgánů CLLD
ostatní služby CLLD
náklady projektu Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. (služby, drobný hm. maj.)
náklady na řízení projektu Venkov 21.století
cestovné na řízení projektu Venkov 21.století
pronájem prostor Venkov 21. století
mzdové náklady – přednášející Venkov 21.století
cestovné – přednášející Venkov 21. století
základní podkladové materiály a pomůcky Venkov 21.století
občerstvení účastníků Venkov 21. století
náklady na propagaci Venkov 21 století
2 infopointy Venkov 21 století
aplikace, interaktivní mapa Venkov 21. století
CELKEM

Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet pro rok 2019 ve výši příjmy: 2986073,81 Kč a výdaje: 2554817,60 Kč jako
přebytkový.
Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného rozpočtu zodpovídá představenstvo.
 Plánované dotace na rok 2019
V roce 2018 podána žádost na neinvestiční dotaci Pardubického kraje (POV v roce 2019, DT7 pro MAS) na projekt Obnova
sportovišť v MAS Regionu Kunětické hory II. (dotace max. 70%+min. 30% spolufinancování obcí z CZV) – byla schválena
dotace ve výši 360 000 Kč, vyúčtování dotace musí proběhnout do 31.12.2019.
V realizaci:
Projekt z PRV, operace 19.3.1 (fiche PRV/F9) „Venkov 21. století“ ve výši dotace 306000 Kč (dotace 90%+10%
spolufinancování z CSV), předpokládané ukončení fyzické realizace KMAS posunula na 31.7.2019 a vyúčtování na
31.8.2019.
Projekt z IROP 4.2 „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, dotace je pouze ve výši
95% celkových nákladů a je předfinancována bankovním úvěrem.
 Přítomní jednomyslně schvalují 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“.
3. Realizace SCLLD
 Informace k aktuálnímu stavu realizace SCLLD
Stav výzev, projektů
V roce 2019 zatím vyhlášena 1 výzva z PRV na celkovou alokaci (výše dotace) 5 349 398 Kč, z které vzešly 3 projekty, nyní
procházejí administrativní kontrolou na MAS. V roce 2018 byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 4 460 000
Kč, z výzev vzešly 2 projekty, které jsou po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS. V roce 2018 bylo
vyhlášeno 5 výzev z IROP na celkovou alokaci (výše dotace) 22 599 217,50 Kč, dotace byla navýšena na 24 565 888,83 Kč,
z toho jsou 3 výzvy stále otevřené, 2 výzvy byly uzavřeny a vzešel z nich 1 projekt, který je po kontrole formálních
náležitostí a přijatelnosti na MAS.
Realizace projektů schválených v předchozích letech probíhá bez problémů, případně jsou již proplaceny (3 projekty z PRV
se nacházejí v době udržitelnosti).
Probíhá realizace projektu spolupráce (fiche 9) Venkov 21. století. K. Holečková informovala, že není spokojená se
spolupráci KMAS kvůli dlouhodobému nedostatečnému toku informací.
Harmonogramy výzev
Aktuální harmonogramy výzev jsou vyvěšeny na www.masrkh.oblast.cz. Termíny výzev závisí na připomínkování interních
předpisů, preferenčních kritérií a výzev řídícím orgánem/SZIF. Aktuální informace týkající se realizace SCLLD na
www.masrkh.oblast.cz (záložka Výzvy MAS) či při konzultaci v kanceláři MAS.
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).
 Monitoring, evaluace a změny SCLLD
Monitoring
Monitoring plnění SCLLD od poslední valné hromady proběhl v rámci Zpráva o realizaci integrované strategie
(CLLD_15_01_261-5). Dále probíhá průběžný monitoring kanceláře MAS.
Evaluace SCLLD
Na základě výsledků monitoringu probíhá evaluace SCLLD v podobě úpravy alokovaných částek na výzvu i na projekt a
četnosti vyhlašování výzev, případně délky vyhlášení výzev.
Od 1.1.2019 probíhá povinná mid-term evaluace, která musí být ukončena včetně jejího schválení příslušnými orgány MAS
(výběrová komise, představenstvo) do 30.6.2019. K. Holečková seznámila přítomné s dosavadními výstupy Evaluační zprávy
pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

Změny SCLLD
Od poslední VH byly provedeny následující změny:
ŽoZ č. 4 – nahlášena změna v povinných orgánech a členské základně,
ŽoZ č. 5 – nahlášeny změny ve finančním plánu IROP dle MPIN (došlo k povinnému snížení alokace IROP v důsledku
kurzového rozdílu o 1 913 341,00 Kč),
ŽoZ č. 6 – nahlášena změna v členské základně a zažádáno o výmaz dříve hlášené změny ve vedoucím manažerovi.
K. Holečková přítomným sdělila, že na základě výstupů z Evaluační zprávy bude doporučeno provést změny SCLLD do
31.1.2020.
Do 6.6.2019 dle nových pokynů MMR je nutné nahlásit změny v členské základně, viz bod 1 (vyjma ukončení členství,
které bylo již nahlášeno).
Přítomní byli seznámeni s návrhem přesunu finančních prostředků a indikátorů v rámci OPZ na základě dosavadních
výsledku Evaluační zprávy, kde by došlo k přesunu 1.595.168,75 Kč ze zbývající alokace OPZ/O1, OPZ/O2 a OPZ/O3 do
OPZ/O4 a v souvislosti s tím k úpravě indikátorů.
Přítomní jednomyslně schvalují provedení přesunů ve finančním plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory v rámci programového rámce OPZ, včetně případných
souvisejících změn a jejich nahlášení včetně změn v členské základně prostřednictvím Žádosti o změnu(y) do 31.1.2020,
v případě změn v členské základně do 6.6.2019.
Přítomní jednomyslně schvalují případné dopracování/ doplnění/ úpravy změn Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle pokynů řídícího orgánu kanceláří MAS v rámci
Žádosti o změnu(y) podávané do 31.1.2020, v případě změn v členské základně do 6.6.2019.
4. Aktivity a projekty MAS
 Systém značení regionálních výrobků
Dne 20.3. proběhla 11. certifikační komise (4 výrobci recertifikováni, 2 noví výrobci certifikováni). Další certifikace a
recertifikace plánována na podzim 2019.
Na vlastní žádost certifikovaných výrobců ukončena spolupráce s paní Hofrichterovou (důvod: změna provozovny mimo
území KP) a panem Houdou (důvod: ukončena živnost).
Z důvodu nahlášení ukončení spolupráce s Krajem Pernštejnů na začátku roku kancelář MAS navrhuje storno f1950 a f1942
za roční poplatek za administraci značení Kraj Pernštejnů za rok 2019.
Přítomní jednomyslně schvalují storno f1942 a f1950.
Celkový počet výrobců 19, celkový počet výrobků 20.
 Podpora neformálního vzdělávání – byla vyhlášena výzva na tzv. šablony pro NNO, osloveno území a výsledkem byl
min. zájem. 20.5. byla MAS RKH oslovena MAS Holicko s možností navázání spolupráce (projekty z MAS RKH by se
připojily k projektům MAS Holicko s MAS Holicko jako žadatelem), proto nyní dochází k 2. vlně zjišťování zájmu
místních NNO pracujících s dětmi a mládeží.
V případě, že bude z území MAS RKH vygenerováno dostatečné množství projektů pro zahájení spolupráce, přítomní
jednomyslně schvalují spolupráci s MAS Holicko v rámci výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV.
 Místní akční plán (MAP) pro oblast školství – realizace MAP II zahájena, od března probíhá spolupráce.
 Spolupráce se školami na území MAS RKH – metodická pomoc při zpracování šablon a jejich realizaci, v minulém
roce byly realizovány pilotní exkurze pro školy po regionálních výrobcích Kraje Pernštejnů, v letošním roce se hledá
způsob, jak exkurze opět realizovat (chybí finanční prostředky).
 Strategie spolupráce obcí (projekt SMS – EChÚ) – přítomným zástupcům obcí byla předložena tabulka Přehled
ukazatelů plnění a zhodnoceno naplňování projektů, které z SSO vzešly.
 KS NS MAS PK – zástupci MAS se účastní pracovních jednání i valných hromad dle možností. Účast na konferenci
Sdílení zkušeností MAS Pardubického a Olomouckého kraje s realizací komunitně vedeného místního rozvoje ve dnech
11.-12.4.
 Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, probíhá plánování 4. ročníku
Festivalu chutí, vůní a řemesel.
 Deštníkové projekty Malý Leader - Projekt Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – dotace POV PK –
projekt schválen.
V plánu je podání žádosti na rok 2020, téma projektu zatím nebylo stanoveno. Byly projednány podmínky pro výběr
projektů v rámci Malého Leaderu a kompetence do dalších let.
Přítomní jednomyslně schvalují následující podmínky pro výběr projektů v rámci Malého Leaderu do dalších let:
Upřednostněn bude žadatel, který v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání alokace bude
upřednostněn žadatel, který písemně dříve vyjádřil zájem.
Přítomní jednomyslně schvalují, že další podmínky pro podání a realizaci záměrů budou vždy stanoveny na základě
pravidel POV a schváleny Představenstvem. V kompetenci představenstva je schválení seznamu záměrů vybraných
kanceláří MAS dle podmínek pro výběr projektů v rámci Malého Leaderu.
 Projekty spolupráce MAS – projekt Venkov 21. století, kde je MAS RKH spolupracující MAS (na projektu se podílejí i
MAS ŽR (SMAS) a MAS Pošumaví (KMAS)) je v realizaci. 20.2.2019 se konalo úspěšné školení Cestovní ruch
v regionu v Sezemicích, ve Starých Ždánicích a Sezemicích byly zbudovány infopointy, byla zprovozněna webová
aplikace, bylo dosaženo i ostatních výstupů projektů (tištěné materiály a pomůcky, školení spolupracujících MAS).

 Plánované akce pro veřejnost na rok 2019: 10.8. Festival chutí, vůní a řemesel IV; 7.9. Dožínky zemědělců okresu
Pardubice a okolí; září - Hravé odpoledne na farmě (Apolenka) – konání akce ještě není potvrzeno.
 Kalendář akcí na r. 2019 – zveřejněn na webu a aktualizován, akce mohou být prezentovány i na facebooku, v kalendáři
akcí TO Pardubicka.
 Kunětickohorský MASkáč (na webu a rozesílán e-mailem), vydán v tištěné podobě Zpravodaj Kunětickohorský
MASkáč 2018 (rozdán po regionu i na různých akcích).
5. Různé
 Subjekty z Pardubického kraje (především obce) mohou své zamýšlené projekty vkládat do Databáze projektových
záměrů Pardubického kraje (projekty.rozvoj-pk.cz).
 K dispozici 5ks prodejních stánků – koordinace využívání K. Holečková (uskladnění u Jana Zetka ve Starých
Ždánicích).
 Facebookový profil MAS RKH ( https://www.facebook.com/MAS-Region-Kunětické-hory-164274080828124/).

USNESENÍ:
Valná hromada jednomyslně schvaluje:
 program jednání po doplnění „odpisu f1753 a f1859“ do bodu č. 2.
 storno faktury f1925.
 Zprávu Kontrolního výboru za rok 2018 ze dne 22.5.2019.
 roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad a hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 143.751,65 Kč.

Hospodářský výsledek bude převeden do fondu.














Výroční zprávu za rok 2018 (období 1.1.2018 – 31.12.2018).
odpis nedobytných vystavených faktur f1753 a f1859 po době splatnosti ve výši 2.000,00 Kč.
schvalují rozpočet pro rok 2019 ve výši příjmy: 2986073,81 Kč a výdaje: 2554817,60 Kč jako přebytkový.
obnovení provozního revolvingového bankovního úvěr v max. výši 1 000 000,-Kč od České spořitelny, a.s. na
předfinancování „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“
provedení přesunů ve finančním plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014 – 2020 MAS Region Kunětické hory v rámci programového rámce OPZ, včetně případných souvisejících
změn a jejich nahlášení včetně změn v členské základně prostřednictvím Žádosti o změnu(y) do 31.1.2020,
v případě změn v členské základně do 6.6.2019
případné dopracování/ doplnění/ úpravy změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové
období 2014-2020 MAS Region Kunětické hory dle pokynů řídícího orgánu kanceláří MAS v rámci Žádosti o
změnu(y) podávané do 31.1.2020, v případě změn v členské základně do 6.6.2019.
storno f1942 a f1950.
spolupráci s MAS Holicko v rámci výzvy na Podporu neformálního vzdělávání z OPVVV.
následující podmínky pro výběr projektů v rámci Malého Leaderu do dalších let: Upřednostněn bude žadatel, který
v rámci Malého Leaderu nerealizoval projekt. V případě vyčerpání alokace bude upřednostněn žadatel, který
písemně dříve vyjádřil zájem.
že další podmínky pro podání a realizaci záměrů budou vždy stanoveny na základě pravidel POV a schváleny
Představenstvem. V kompetenci představenstva je schválení seznamu záměrů vybraných kanceláří MAS dle
podmínek pro výběr projektů v rámci Malého Leaderu.

Valná hromada bere na vědomí:
 změnu sídla subjektu spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje, IČ: 06291945 a neshledávají důvody ke zrušení
členství.
 změnu sídla subjektu Jana Kolrusová, IČ 04791495 a neshledávají důvody ke zrušení členství.
Termín VH, předpoklad podzim/zima – 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
Výroční zpráva za rok 2018
Dne: 23.5.2019
Zapsala: K.Holečková
Předseda: J.Petrenec
Ověřovatelé: K. Vosáhlová, Z. Seidl

