
 

Zápis 
z jednání představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, 

konaného dne 11.10.2021 od 13:30 hod. v Sezemicích (Velká zasedací místnost, Husovo nám. 790) 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       
 
Program jednání: 

1. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 15.výzva MAS Region Kunětické hory-
IROP-Doprava-IV (568/06_16_038/CLLD_15_01_261) 

2. Organizační záležitosti  
3. Hospodaření  
4. Realizace SCLLD 

a. Schválení výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V a kontrolních listů 
b. Schválení poslední výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III a kontrolních listů 
c. Harmonogram výzev 
d. Další informace k realizaci SCLLD 

5. Příprava příštího programového období 2021-2027 
6. Různé 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019). 

Subjekt Jméno Zájmová skupina Sektor 
Svazek obcí pod Kunětickou horou Jozef Petrenec Místní samospráva veřejný 
APOLENKA, z.s. Jolana Štěpánková Sport a volnočasové aktivity soukromý 
Základní škola a mateřská škola 
Rokytno 

Jiří Fousek Vzdělávání a osvěta veřejný 

Zdeněk Seidl Zdeněk Seidl Zemědělství, lesnictví a životní prostředí soukromý 
GREENGOLF Pardubice a.s. Michal Voigts Podnikání a turistický ruch soukromý 

 
Úvod 
Řízením představenstva byla pro bod 1 pověřena I. Řehořová, pro následující body K. Holečková. K. Řehořová přivítala 
všechny přítomné.  
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. Flajšmanová. 
Ověřovatelem zápisu byla jmenováni přítomní členové představenstva.   
 
1. Výběr projektů k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu 15.výzva MAS Region Kunětické 
hory-IROP-Doprava-IV (568/06_16_038/CLLD_15_01_261) 
Začátek výběru 13:30 hod. Průběh výběru projektů, viz příloha Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory 
k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního programu. 
 
K jednání se 14:05  připojila K. Holečková. 
 
2. Organizační záležitosti 
 Členská základna 
Člen Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689 zažádal o změnu dosavadní zájmové skupiny „sport a volnočasové 
aktivity“ na „vzdělávání a osvěta a to k 21.11.2021. Tato zájmová skupina je v souladu s činností člena. Žádné další změny 
nebyly nahlášeny.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje změnu zájmové skupiny k 21.11.2021 na „vzdělávání a osvěta“ člena Občanské 
sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje nahlášení změny ve standardizaci u člena Občanské sdružení Dříteč, z.s. po nabití 
účinnosti změny zájmové skupiny. 

 Příprava Valné hromady 
Představenstvo jednomyslně schvaluje konání Valné hromady v termínu 11.11.2021 od 16:00 hod. a ukládá Kanceláři MAS 
přípravu Valné hromady ve spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, 
k hlasování per rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v tomto 
případě musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 21.11.2021). Návrh předmětu hlasování 
stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou MAS, přičemž se bude týkat minimálně následujících bodů: 
Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do povinných orgánů), Hospodaření (aktuální stav hospodaření, plnění 
rozpočtu 2021, členské příspěvky na rok 2022, schválení rozpočtu na rok 2022), Realizace SCLLD 2014-2020 (informace 



 

k SCLLD vč. výhledu na rok 2022, projednání a schválení změny SCLLD vč. změny území), Příprava programového období 
2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému období), Aktivity a projekty, Různé.  

 Nominace 
Povinným orgánům končí funkční období k 21.11.2021, do konce funkčního období musí být provedena nová řádná volba 
Valnou hromadou.  Kancelář MAS rozeslala 23.9. členské základně informační sdělení s možností nominovat zástupce do 
povinných orgánů do 6.10.2021. Nominováni byly v usnesení vyjmenovaní kandidáti. Tito kandidáti plní podmínky 
standardizace a jsou současnými členy povinných orgánů s výjimkou pana Jiřího Horáka, který by měl nahradit pana Josefa 
Mlatečka, který končí v Kontrolním výboru na vlastní žádost. U kandidáta Občanské sdružení Dříteč, z.s. je aktualizována 
zájmová skupina, viz bod 1-Členská základna. Opakovanou volbu umožňuji Stanovy.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje navržení Valné hromadě ke schválení dle podmínek standardizace nominované členy: 
Představenstva s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2023: 
Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce 
Jozef Petrenec  
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: vzdělávání 
a osvěta) – zástupce Jiří Fousek 
Zdeněk Seidl, IČ: 16216016 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – zástupce 
Zdeněk Seidl 
APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce Jolana 
Štěpánková 
GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce 
Michal Voigts 
Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2022:  
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  
Kontrolního výboru s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2023: 
Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk 
FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce David Frencl 
Obec Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jiří Horák 

 Zaměstnanci 
Zaměstnanci MAS se většinou střídají v kanceláři kvůli omezení přenosu covid-19 mezi zaměstnanci, ostatní práce je 
prováděna v rámci home office na základě Vnitřního předpisu zaměstnavatele o poskytování home office. 
Představenstvo jednomyslně bere na vědomí nastavení rozvržení služeb v kanceláři. 
Představenstvo projednalo návrh PS nového projektového manažera a DPP nového koordinátora aktivit regionální značení 
Kraj Pernštejnů. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici projektového manažera s výší úvazku 0,5 s paní 
M. Kaplavkovou pro zajištění činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH. 
Rozvržení pracovní doby bude navrženo a schváleno J. Petrnecem dle dohody s M. Kaplavkovou. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření DPP č. 0052021 na pozici koordinátor aktivit regionálního značení Kraj 
Pernštejnů regionální produkt s paní M. Kaplavkovou.  
Představenstvo projednalo dodatek č. 8 k pracovní smlouvě upravující navýšení hrubé mzdy K. Holečkové dodatek č. 2 
k pracovní smlouvě upravující navýšení hrubé mzdy K. Flajšmanové.  
Představenstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 8 k stávající pracovní smlouvě s K. Holečkovou a uzavření 
dodatku č. 2 k stávající pracovní smlouvě s K. Flajšmanovou. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje odměny za práci v roce 2021 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci 
pracovní smlouvy uzavřené 16.12.2015 a následných dodatků, pro I. Řehořovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní 
smlouvy uzavřené 15.9.2016 a následných dodatků a K. Flajšmanovou ve výši 10 500,-Kč hrubého v rámci pracovní 
smlouvy uzavřené 5.2.2020. Odměny budou vyplaceny následovně: 
- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci listopadových (á 6 000 Kč) a 
prosincových (á 6 000 Kč) mezd, 
- odměna I. Řehořové – projektový manažer – v rámci říjnových (á 2 500 Kč), listopadových (á 2 500 Kč) a prosincových (á 
1 000 Kč) mezd, 
- odměna K. Flajšmanové – projektový manažer – v rámci listopadových (á 5 500 Kč) a prosincových (á 5 000) mezd. 

 Prodloužení smlouvy k zajištění účetních služeb pro rok 2022 
Představenstvo bylo informováno, že současná smlouva s paní D. Holmanovou končí k 31.12.2021, na rok 2022 tak nejsou 
zajištěny účetní služby a byl mu předložen návrh dodatku.  



 

Představenstvo jednomyslně schvaluje dodatek č. 5 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2022 s paní D. Holmanovou. 
 
3. Hospodaření 
 Aktuální stav hospodaření k 30.9.2021: 
Stav b.ú.:          319 446,50 Kč 
Stav pokladny:     1 820,00 Kč      

 Plnění rozpočtu na rok 2021  
Informace k plnění rozpočtu v r. 2021 byly předány K. Holečkovou. Za realizaci jednotlivých aktivit v rámci schváleného 
rozpočtu zodpovídá představenstvo. 
U projektu Zlepšení řídích a administrativních schopností MAS RKH byla podána ŽoZ k 11. etapě, byla u ni ukončena 
kontrola. Do 20 PD od schválení ŽoZ bude podána ZoR a ŽoPl. V realizaci je 12. etapa a to až do 31.3.2022. Nyní není 
čerpáno z revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. Předpokládá se čerpání v listopadu. 
Provozní výdaje mimo SCLLD budou 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 je 
pokryt příspěvkem od Pardubicko – Perníkové srdce Čech na základě Deklarace o partnerství a spolupráci a Smlouvě o 
poskytnutí finančního příspěvku. Projekt je v realizaci, dílčí projekty jsou postupně propláceny, vyúčtování projektu je do 
31.12.2021. 
Projekt Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Regionu Kunětické hory byl schválen ve výši dotace 256 000 Kč, 
smlouva s krajem byla uzavřena, projekt byl vyúčtován k 23.6.2021. 
 
4. Realizace SCLLD 
 Schválení výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V a kontrolních listů 
Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V 
včetně souvisejících příloh uvedených v „Seznam příloh výzvy“ ve výzvě a kontrolních listů. 
Návrh výzvy byl s výjimkou výše alokace zaslán ŘO IROP k připomínkování. Výzvy mohou být vyhlášeny až po schválení 
ŘO IROP. Kontrolní listy ještě nebyly připomínkovány ŘO IROP. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V včetně příloh 
k výzvě. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí přijatelnosti žádosti o podporu 
v opatření č. IROP/O1 Doprava Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 5) a Kontrolní list pro věcné 
hodnocení IROP/O1 Doprava, verze 5.0 vše s platností ke dni schválení ŘO IROP. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-
Doprava-V včetně příloh k výzvě a kontrolních listů vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to 
včetně úpravy alokace a posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou 
Holečkovou, příp. Kateřinou Flajšmanovou. 

 Schválení poslední výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III a kontrolních listů 
Představenstvu bylo představeno a bylo projednáno znění poslední výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-
Vzdělávání-III včetně souvisejících příloh uvedených v „Seznam příloh výzvy“ ve výzvě a kontrolních listů. 
Návrh výzvy byl schválen ŘO IROP. Kontrolní listy ještě nebyly připomínkovány ŘO IROP. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje znění poslední výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III 
včetně příloh k výzvě. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí přijatelnosti žádosti o podporu 
v opatření č. IROP/O5 Vzdělávání Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné 
hodnocení IROP/O5 Vzdělávání, verze 3.0 vše s platností ke dni schválení ŘO IROP. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje případné doplnění/opravy výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-
Vzdělávání-III včetně příloh k výzvě a kontrolních listů vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to 
včetně posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. 
Kateřinou Flajšmanovou. 

 Harmonogram výzev 
V souvislosti s výzvou č. 16 a 17 z IROP byly představenstvu představeny změny v Harmonogramu výzev pro rok 2021. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 4.0 a Harmonogram výzev pro 
IROP – CLLD 2021 ver. 3.0 včetně případných úprav vzniklých na základě úprav výzev na základě připomínek CRR/ŘO 
případně změnou metodik. 
Představenstvu byl představen návrh Harmonogramu výzev pro rok 2022. 
Představenstvo jednomyslně schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.0. 
 Další informace k realizaci SCLLD  
K. Holečková podala další základní informace k vývoji realizace SCLLD:  
Od posledního představenstva nebyla provedena změna SCLLD. Nahlášené změny ve standardizaci (změny v členské 
základně a aktualizováno funkční období VK) byly 12.7.2021 schváleny.  
IROP – Je ukončen výběr u 2 projektů na MAS z výzvy č. 15, viz bod 1. Budou vyhlášeny 2 výzvy – č. 16 a 17, viz bod 4. 
Výzva č. 17 je poslední, další vyhlášení výzev z IROP nebude v PO 14-20 umožněno. 6 projektů má vydáno Rozhodnutí a je 
v různé fázi realizace, 1 projekt má podanou ŽoPl a 4 projekty jsou v době udržitelnosti.  



 

PRV – Není vyhlášena výzva. 7 projektů z výzvy č. 6 jsou v různé fázi hodnocení na SZIF, z toho u 2 se připravuje Dohoda, 
ze starších výzev má 1 projekt podanou ŽoPl, 1 projekt je stále v realizaci, 11 projektů je v době udržitelnosti. Výzva č. 7 
bude vyhlášena nejlépe v únoru 2022, Kancelář MAS provedla průzkum absorpční kapacity v území vč. Vysoké nad Labem, 
v které se nacházejí potenciální žadatelé. Obec Vysoká nad Labem souhlasí s rozšířením územní působnosti MAS RKH o 
území obce i pro přechodné období. Rozšíření území působnosti MAS RKH o Vysokou nad Labem pro PO 14-20 bude dle 
usnesení Představenstva z 16.6.2021 předloženo jako doporučení Představenstva Valné hromadě ke shválení. Kancelář MAS 
pracuje na související aktualizaci SCLLD. MAS obdrží alokaci pro přechodné období, pokud do 31.12.2022 bude čerpat (mít 
projekty v Dohodách) alespoň 90 % stávající rezervované alokace. V opačném případě bude odebrána alokace, který není 
rezervována. Cílem zapojení potenciálních žadatelů z Vysoké nad Labem je podpoření splnění limitu.  
Kancelář MAS provádí animaci škol a animaci SCLLD.  
 
5. Příprava příštího programového období 2021-2027 
3.9. byla schválena Koncepční část SCLLD MAS RKH na PO 21-27.  
V rámci připravovaných Akčních plánů budou priorizována témata z koncepční části SCLLD. 
PRV/SPZ – schváleno přechodné období 2 roky, v přípravě PO 21-27 tak dochází ke zpoždění. 
IROP 2021-27– zveřejněna pracovní verze šablony programového rámce. Kladen větší důraz na animaci území MASkami. 
OPZ+ - realizován postupně prostřednictvím 2 projektů MAS, kde MAS bude žadatelem, projekty pak mohou být 
realizovány vlastními silami MAS, dodavatelsky nebo partnery s finanční spoluúčastí. MAS spolu budou o podporu projektů 
soutěžit. 15.10. se k tématu koná seminář, následně K. Holečková vyplní dotazník k vyjádření zájmu MAS o zapojení do 
implementace OPZ+ na základě informací ze semináře a předpokládané absorpční kapacity území.   
OP ŽP+ - předpokládá se přes MAS realizace větších vzorových projektů 
OP TAK – pravděpodobně bude společná alokace pro všechny MAS a projekty žadatelů MAS budou mezi sebou soutěžit, od 
MAS budou mít vyjádření, projekty přes MAS mají cílit především na prvožadatele. 
OPTP – bude se moci realizovat až po ukončení projektu z IROP 4.2, doporučení realizovat projekt co nejdéle, alespoň do 
konce roku 2022. 
 
6. Různé 
 Projekt Venkov 21. století – monitorovací zprávy podává KMAS MAS Pošumaví.  
 Kraj Pernštejnů – Celkový počet výrobců 22, celkový počet výrobků 23 (je naplánováno slučování dvou certifikátů 

jednoho certifikovaného výrobce jako skupina výrobků). Datum certifikační komise zatím není stanoven, předpoklad 
listopad. Nastoupí nová koordinátorka, viz bod 2-Zaměstnanci. TIC Pardubice připravilo kuchařku, kde jsou prezentováni 
i vybraní certifikovaní výrobci (MAS poskytla spolupráci). 
Probíhá konzultace s paní Stárkovou z CSV ohledně parametrů akce Setkání Kraje Pernštejnů, která by mohla MAS 
realizovat za finančního přispění CSV jako dodavatel. Představenstvu byl představen návrh akce. Představenstvo 
jednomyslně pověřuje J. Petrence k jednání o realizaci Setkání Kraje Pernštejnů, příp. jejího schválení a to ve spolupráci 
s Kanceláří MAS.  

 Pardubice – Perníkové srdce Čech, z.s. – MAS RKH se pravidelně účastní jednání, zasílá do tištěného kalendáře 
termíny akcí z regionu. Probíhá spolupráce na deštníkovém projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů, viz bod 3-
Plnění rozpočtu 2021. Probíhají jednání s partnery KP ohledně přípravy deštníkové projektu Kreativní vouchery pro Kraj 
Pernštejnů č. 2, který by byl realizován v roce 2022 (předpoklad vyhlášení výzvy prosinec nebo až v roce 2022). Projekt 
bude předán VH ke schválení.  

 Dotace POV Pk – lze podat do 31.12.2021 žádost do max. 200 000 Kč při 70 % dotaci na projekty rozvoje území MAS a 
podpory propagace regionálních produktů. S partnery KP vyjednáno, že by se z projektů MAS proplatily noviny a 
katalogy KP. Přítomnými bylo projednáno další možné zaměření projektu a výše projektu. Komunikuje se z Pk, zda jsou 
uznatelné i odměny spjaté s projektem. Projekt bude předán VH ke schválení. 

 Zájmové vzdělávání nás baví! – projekt z OPVVV ve spolupráci s MAS Holicko a MAS Poličsko, v realizaci. Realizaci 
aktivit komplikovaly vládní opatření, proto realizace prodloužena do 31.8.2023. 

 KS NS MAS Pk – probíhá sdílení informací a účast na jednáních. Dne 1.10.2021 MAS RKH hostila workshop KS NS 
MAS Pk. Dojde k vystoupení KS MAS z Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje (TPZP). Připravuje se na 
26.10. seminář od UCEEB v Horních Ředicích na téma „Obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika na úrovni 
MAS“, cena semináře vč. studijních materiálu 68 tis. Kč (cena bude dělena mezi MAS, které se zúčastní). MAS RKH se 
vzhledem k náplni programu a dosavadnímu nezájmu v území nebude účastnit. 

 NS MAS ČR – NS MAS sdílí informace a vyjednává podmínky pro příští období.  
 MAP ORP Pardubice – spolupráce probíhá. 13.10. proběhne schvalování ŘV MAP ohledně realizace MAP III 

(Statutární město Pardubice jako žadatel), finanční prostředky pro MAP III jsou velmi omezené, ale určitá forma zapojení 
MAS je plánována. Nová aktualizace do staré i nové tabulky SR MAP probíhá do 12.11.2021. Je nutné, aby zřizovatel, 
který má v SR MAP projekty, příp. je bude přidávat, tabulku potvrdil elektronickým podpisem, či alespoň podepsal ručně 
a naskenoval. Dále je potřeba schválení projektu zastupitelstvem/radou a pokud je uzavřena dohoda o spádovosti, pak 
v určitých případech (vznik MŠ, vznik či navýšení kapacity ZŠ) je potřeba i Dohoda o efektivní využitelnosti investice. 
Aktualizace je důležitá zejména pro žadatele do výzvy č. 17 z IROP a č. 7 z PRV, případně dalších výzev PRV v rámci 
přechodného období. Další aktualizace bude probíhat až 20.5.2022. Aktualizace staré tabulky pro PO 14-20 už 
pravděpodobně nebude! 



 

 ITI Aglomerace Pardubice – Hradec Králové – zpracovatelé Magistráty Pce a HK – zapojení do pracovních skupin 
horizontální a pro sociální oblast, dne 6.10. proběhlo ŘV a 7.10. proběhla PS5 horizontální.  

 Akce pro veřejnost 2021: Proběhly 12.9. Dožínky na závodišti v Pardubicích. 
 K. Holečková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 15:45 hod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USNESENÍ  
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně schvaluje: 

 změnu zájmové skupiny k 21.11.2021 na „vzdělávání a osvěta“ člena Občanské sdružení Dříteč, z.s., IČ: 22684689. 
 nahlášení změny ve standardizaci u člena Občanské sdružení Dříteč, z.s. po nabití účinnosti změny zájmové 

skupiny. 
 konání Valné hromady v termínu 11.11.2021 od 16:00 hod. a ukládá Kanceláři MAS přípravu Valné hromady ve 

spolupráci s předsedou MAS a to včetně stanovení místa konání. Forma konání bude prezenční, k hlasování per 
rollam může být přistoupeno na základě epidemiologické situace a daných vládních nařízeních (v tomto případě 
musí hlasování trvat alespoň dva dny a nejzazší možný termín hlasování je 21.11.2021). Návrh předmětu hlasování 
stanoví Kristýna Holečková ve spolupráci s předsedou Představenstva, přičemž se bude týkat minimálně 
následujících bodů: Organizační záležitosti (členská základna, řádná volba do povinných orgánů), Hospodaření 
(aktuální stav hospodaření, plnění rozpočtu 2021, členské příspěvky na rok 2022, schválení rozpočtu na rok 2022), 
Realizace SCLLD 2014-2020 (informace k SCLLD, schválení změny území, projednání a schválení změny SCLLD, 
výhled na rok 2022), Příprava programového období 2021-2027 (informace k SCLLD a novému programovému 
období), Aktivity a projekty, Různé.  

 navržení Valné hromadě ke schválení dle podmínek standardizace nominované členy: 
Představenstva s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2023: 
Svazek obcí pod Kunětickou horou, IČ: 70983097 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – 
zástupce Jozef Petrenec  
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, IČ: 60157747 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: 
vzdělávání a osvěta) – zástupce Jiří Fousek 
Zdeněk Seidl, IČ: 16216016 (FO, soukromý sektor, zájmová skupina: zemědělství, lesnictví a životní prostředí) – 
zástupce Zdeněk Seidl 
APOLENKA z.s., IČ: 69859914 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: sport a volnočasové aktivity) – zástupce 
Jolana Štěpánková 
GREENGOFL Pardubice a.s., IČ: 64828816 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – 
zástupce Michal Voigts 
Výběrové komise s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2022:  
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  
Kontrolního výboru s funkčním obdobím 22.11.2021 – 21.11.2023: 
Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin 
Staněk 
FRENCL s.r.o., IČ: 26010780 (PO, soukromý sektor, zájmová skupina: podnikání a turistický ruch) – zástupce 
David Frencl 
Obec Vysoká nad Labem, IČ: 00269786, (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Jiří 
Horák 

 uzavření pracovní smlouvy na pozici projektového manažera s výší úvazku 0,5 s paní M. Kaplavkovou pro zajištění 
činností v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS RKH. Rozvržení pracovní doby 
bude navrženo a schváleno J. Petrnecem dle dohody s M. Kaplavkovou. 

 uzavření DPP č. 0052021 na pozici koordinátor aktivit regionálního značení Kraj Pernštejnů regionální produkt 
s paní M. Kaplavkovou 

 uzavření dodatku č. 8 k stávající pracovní smlouvě s K. Holečkovou a uzavření dodatku č. 2 k stávající pracovní 
smlouvě s K. Flajšmanovou. 

 odměny za práci v roce 2021 pro K. Holečkovou ve výši 12 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 
16.12.2015 a následných dodatků, pro I. Řehořovou ve výši 6 000,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 
15.9.2016 a následných dodatků a K. Flajšmanovou ve výši 10 500,-Kč hrubého v rámci pracovní smlouvy uzavřené 
5.2.2020. Odměny budou vyplaceny následovně: 

- odměna K. Holečkové – manažer pro SCLLD (tj. vedoucí zaměstnanec SCLLD) - v rámci listopadových (á 
6 000 Kč) a prosincových (á 6 000 Kč) mezd, 

- odměna I. Řehořové – projektový manažer – v rámci říjnových (á 2 500 Kč), listopadových (á 2 500 Kč) a 
prosincových (á 1 000 Kč) mezd, 

- odměna K. Flajšmanové – projektový manažer – v rámci listopadových (á 5 500 Kč) a prosincových (á 5 
000) mezd. 



 

 dodatek č. 5 smlouvy o dílo na účetní služby pro rok 2022 s paní D. Holmanovou. 
 znění výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V včetně příloh k výzvě. 
 Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O1 Doprava 

Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 5) a Kontrolní list pro věcné hodnocení IROP/O1 Doprava, 
verze 5.0 vše s platností ke dni schválení ŘO IROP. 

 případné doplnění/opravy výzvy 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V včetně příloh k výzvě a 
kontrolních listů vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně úpravy alokace a 
posunu termínu vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. 
Kateřinou Flajšmanovou. 

 znění poslední výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III včetně příloh k výzvě. 
 Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. IROP/O5 

Vzdělávání Integrované strategie MAS Region Kunětické hory (ver. 3) a Kontrolní list pro věcné hodnocení 
IROP/O5 Vzdělávání, verze 3.0 vše s platností ke dni schválení ŘO IROP. 

 případné doplnění/opravy výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III včetně příloh k výzvě 
a kontrolních listů vyvolané připomínkováním CRR/ŘO případně změnou metodik a to včetně posunu termínu 
vyhlášení výzev a zpřístupnění formuláře žádosti o podporu a to Kristýnou Holečkovou, příp. Kateřinou 
Flajšmanovou. 

 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 4.0 a Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 3.0 
včetně případných úprav vzniklých na základě úprav výzev na základě připomínek CRR/ŘO případně změnou 
metodik. 

 Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.0. 
 
Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně bere na vědomí: 

 nastavení rozvržení služeb v kanceláři. 
 

Představenstvo MAS Region Kunětické hory jednomyslně pověřuje: 
  J. Petrence k jednání o realizaci Setkání Kraje Pernštejnů, příp. jejího schválení a to ve spolupráci s Kanceláří 

MAS.  
 

USNESENÍ k výběru projektů IROP  
IROP/Doprava-IV/1: Představenstvo schvaluje výběr žádosti Veřejné osvětlení u stezky v obci Dříteč, SV část 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016417). 
IROP/Doprava-IV/2: Představenstvo schvaluje, že žádost Bezpečná doprava města Sezemice – úsek B 
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016569) nebyla vybrána k podpoře z důvodu nedostatečné alokace výzvy 
119/06_16_076/CLLD_15_01 pro podporu projektu. 
IROP/Doprava-IV/3: Představenstvo schvaluje Seznam vybraných projektů a Seznam nevybraných projektů k 15.výzva 
MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV (568/06_16_038/CLLD_15_01_261). 
 

Další jednání představenstva proběhne nejdéle v lednu 2022. 
Pracovní jednání představenstva a TPS jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit. 

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz. 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Zápis z jednání představenstva MAS Regin Kunětické hory k výběru projektů z Integrovaného regionálního operačního 
programu 
16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V včetně příloh a kontrolních listů 
17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III včetně příloh a kontrolních listů 
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 4.0, Harmonogram výzev pro IROP – CLLD 2021 ver. 3.0  
Harmonogram plánovaných výzev na rok 2022 ver. 1.0 
 
 
Dne: 11.10.2021 
Zapsala: K. Flajšmanová    
   
Členové představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzují výsledek výběru a ověřují správnost zápisu.   
 
Jolana Štěpánková: 
 
Zdeněk Seidl: 
 
Jiří Fousek:    


