ZÁPIS
z 89. zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje,
konaného dne 12. června 2020 od 9:00 hodin v penzionu Javorský Mlýn
(Lázně Bělohrad – Dolní Javoří)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení,
Určení zapisovatele a ověřovatelů VH
Plnění úkolů z minulých jednání
Zpráva kontrolní komise
Hospodaření KS za rok 2019
Zprávy z NS MAS a pracovních skupin
Výměna zkušeností s realizací SCLLD
Diskuze ke střednímu článku školství
Plán dalších zasedání a návrhy tematických setkání

Přítomni: podle prezenční listiny

1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů
Jednání zahájila paní Jana Bitnerová, přivítala přítomné, konstatovala, že dle prezenční listiny je VH
usnášeníschopná.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Za zapisovatelku navržena: Alena Klacková, za ověřovatele zápisu: Lenka Křížová a Pavel Rejchrt
HLASOVÁNÍ:
Valná hromada schvaluje paní Alenu Klackovou zapisovatelkou a paní Lenku Křížovou a pana Pavla Rejchrta
ověřovateli zápisu z dnešního jednání.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení bylo přijato.
3)

Plnění úkolů z minulého jednání
• prověření adresáře PS Leader na NS MAS – splněno
• prověřit, zda MAS musí být v registru skutečných vlastníků – úkol trvá
• oslovit zdravotnický holding KHK s nabídkou propagačního videa MAS – úkol trvá.

4) Zpráva kontrolního výboru
J. Balcar přednesl zprávu kontrolní výboru, který se sešel 3. 6. 2020 ve složení: Balcar, Rusínová, Hovorková,
účetní p. Cermanová a za výbor KS MAS J. Birnerová. Sdružení hospodařilo v roce 2019 s výsledkem + 51 954,26
Kč, závazky jsou nulové a pohledávky 20 000 Kč. KV konstatuje, že doporučení, které dal Výboru, byla již některá
splněna. Navrhuje VH schválit hospodaření za rok 2019 a změnu sídla KS MAS.
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5) Hospodaření roku 2019
J. Bitnerová zaslala podklady ke schválení hospodaření všem členům elektronicky před jednáním. Nikdo neměl
žádné připomínky.
HLASOVÁNÍ:
Valná hromada schvaluje hospodaření za rok 2019.
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0

Usnesení bylo přijato.

HLASOVÁNÍ:
Valná hromada schvaluje nové sídlo KS MAS – Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:
0

Usnesení bylo přijato.

6) Zprávy z NS a pracovních skupin
Pracovní skupina PR - podpora PR v MASkách, propagace regionu, platforma se schází 4 x ročně – otevřena
všem MAS, od září se chystá série workshopů, které budou cílit na vzdělávání v oblasti PR. Do 19. 6. lze podávat
nabídky na zpracování videospotů na propagaci MASek.
Info z NS MAS - Kuthanová
OPTP - návrh 1,2 mld pro MASky a chtějí, aby zbytek kofinancovaly ostatní OP ze kterých se bude čerpat. Cíl je
vyjednat 3 mld Kč – tak aby rozpočet na provoz byl 2,4 mil. /MAS/rok a šlo by o 100 % podporu.
IROP – v Královéhradeckém kraji nedojde ke krácení alokací, v rámci ČR cca 15 MAS neplní čerpání (ani ve
výzvách!)
OPZ – zatím trvá, že MAS již nemohou vyhlašovat výzvy, připravuje se přehled kolik peněz MAS nestačily
rozdělit.
PRV – pravděpodobně dostaneme v roce 2021 1/7 z celkového rozpočtu pro období 2021+ – na rozdělení dle
současných podmínek, pokud se nové období zpozdí o dva roky, MAS budou moci čerpat další 1/7.
NS MAS – rozšířena o další 2 členy, probíhají 2 vzdělávací akce pro MAS:
- „Masky v obrazech“ – nyní se řeší problém dvojího financování
- „Akademie Leader“
Kampaň „Regiony sobě“ – počítá se s masovou kampaní, budou pořízeny propagační materiály a také se počítá
s rozvojem webových stránek.
Příští programové období bude n+2 (současné je n+3).
7) Výměna zkušeností s realizací SCLLD
Standardizace MAS – Lorencová upozornila, že bude změna v systému MS (aktualizace údajů o obyvatelích
v obcích v působnosti MAS) – doporučuje zatím údaje o obcích nevkládat.
Bitnerová – tabulka úvazků v jednotlivých MAS (pouze pro potřeby KMAS).
Volná diskuze ke zkušenostem s administrovanými projekty – zejména výzvy PRV, článek 20.
8)

Diskuze ke střednímu článku školství

Diskuzi moderoval Petr Kulíšek, zapojily se jak zástupci MAS, tak zástupci MAPů, diskutovaly se hlavně otázky:
jak by mohl SČ efektivně fungovat, jaké by měl plnit základní role směrem ke školám, kraji a MŠMT, jak by měl
být v optimálním případě nastaven a na jaké úrovni státní správy by měl být ideálně umístěn. V neposlední řadě
se diskutovala úloha MAS a její kompetence.
Vydiskutované závěry budou prezentovat za KS KHK v rámci NS Jana Kuthanová a Jan Machek.
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9) Plán dalších zasedání a návrhy tematických setkání
14.7.2020 – workshop na Rychnovsku k tvorbě nových Strategií CLLD– povedou M. Lorencová, L. Křížová
27.8.2020 – krajské setkání MAS – pořadatel OPS pro Český ráj (Láska)
8. – 9.10.2020 – dvoudenní setkání, pořadatel Mezi Úpou a Metují nebo Královédvorsko (Hovorková, Machek)
Setkání PS PR: 9.9.2020 (Úpice), 7.10.2020 (Dvůr Králové), 4.11.2020 (Velké Poříčí).

V Javorském Mlýně dne 12.6.2020

podepsal
Ing. Alena Digitálně
Ing. Alena Klacková
Datum: 2020.07.21
Klacková 15:23:10 +02'00'

Zapsala: Alena Klacková …………………………………………
Ověřili:
Lenka Křížová
Pavel Rejchrt

Podepsal Lenka Křížová, DiS.
cn=Lenka Křížová, DiS., c=CZ,
Lenka Křížová, DN:
o=MAS Královédvorsko, z. s. [IČ
01365525], ou=1,
email=krizova.lenka@maskd.cz
DiS.
Datum: 2020.07.21 10:14:22 +02'00'
…………………………………………

Ing. Mgr. Pavel Rejchrt

Digitálně podepsal Ing. Mgr. Pavel
Rejchrt
Datum: 2020.07.21 14:19:42 +02'00'

…………………………………………
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