
  Zápis 

z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s, 

 dne 5. 11. 2020 v Heřmanově Městci 
 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       

Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 

2. Hospodaření: aktuální stav  

3. Příprava valné hromady MAS  

4. SCLLD – aktuální stav a realizace výzev  

5. SCLLD 2020+ příprava nového programovacího období – volba aktuálních rozvojových témat 

6. MAP II ORP Přelouč – aktuální stav a realizace 

7. MAP III ORP Přelouč – příprava žádosti 

8. Akce, projekty, aktivity 

9. Různé 

____________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu č. 1  

• Aktuální stav členské základny  

Ukončení členství na vlastní žádost:  

Ing. Taťána Holavová – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity 

Josef Hudec – zemědělství 

Aktuální stav členské základny 67 členů: 6 svazků obcí (72 obcí), 1 obec, 1 škola, 26 NNO, 33 podnikatelských subjektů. 

• Přítomní byli informováni o výsledcích hlasování per rollam k věci: 

− Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti + věcného hodnocení 15. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem 

IV a 16. výzvy MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava V včetně kritérií formálního hodnocení a přijatelnosti a 

kritérií věcného hodnocení 

− Schválení výzev IROP: 15. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem IV a 16. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a 

dostupná doprava V včetně kritérií formálního hodnocení a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení 

− PRV: Schválení Seznamu vybraných projektů a Seznamu vybraných projektů dle jednotlivých fichí v rámci výzvy 

PRV05/2020 

− IROP: 15. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem IV – Schválení Seznamu vybraných projektů – seznam v příloze. 

− Schválení Zprávy o plnění ISg Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2020 

− Schválení nového partnera MAS ŽR: Město Chvaletice a Město Řečany nad Labem 

− Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2020: Venkovské výstavní expozice ŽH – změna místa realizace 

za projekt Obce Valy na vybudování expozice přírody – ovocný sad krajových odrůd, který byl v době výběru projektů 

evidován, jako první nepodpořený pod čarou. 

Parametr akce 7 expozic zůstává tedy nezměněn. 

− IROP: změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 14. 10. 2020 na 16. 11. 2020 u 16. výzvy MAS 

ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava V 

• Aktualizace Stanov MAS 

Vzhledem k přicházejícímu období EU 2021-2027 byly aktualizovány Stanovy MAS ŽR (dochází k odstranění let realizace SCLLD 

a k přidání statutu „partnera“ přímo do Stanov na základě doporučení auditu – vložen čl.12). Představenstvo doporučuje změnu ke 

schválení Valné hromadě.  

• Projednání průběžného auditu 

Na základě doporučení auditorské organizace přítomní zhodnotili rizika plynoucí z navržených opatření ohledně interních postupů. 

Shledali je jako nezávažná, berou je na vědomí, ale neplynou z toho žádná řešení. 

 

K bodu č. 2 

• K. Korejtková seznámila přítomné s aktuálním stavem celkového hospodaření, vč. jednotlivých projektů, viz příloha.  

• Přítomní jednomyslně schvalují návrh min. výše členských příspěvků na r. 2021 se splatností do 28. 2. 2021 a doporučují ke 

schválení Valné hromadě:  

člen veř.sektor-SO  10000,-Kč 

člen veř.sektor-obec    1000,-Kč  

člen nezisk.sektoru      200,-Kč  

člen podnik.sektoru    2000,-Kč 

Výše partnerských příspěvků je ve stejné min. výši jako členské, dle formy a sektoru subjektu. (FO nepodnikající se řadí mezi 

NNO). Partnerský příspěvek Vodních zdrojů Chrudim, s.r.o. po vzájemné dohodě činí 5 000 Kč. 

• Přítomní po projednání jednomyslně schvalují návrh rozpočtu na rok 2021, viz příloha a doporučují ke schválení Valné 

hromadě. 

 

K bodu č. 3 

• Avizovaný termín Valné hromady 12.11.2020 zůstává, proběhne však vzhledem k situaci formou per rollam. 

• Orgány MAS 

Představenstvo pro období 2020-2021. Na základě ukončení členství T.Holavové představenstvo MAS navrhuje výměnu na postu 

člena představenstva, a to následovně: Lenka Šturmová – sociální oblast. 

Výběrová komise pro období 2020-2021 zůstává v aktuálním složení 

 

K bodu č. 4 

• Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev. 



• Podána Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2020 – schválena MMR. 

• Provozní zajištění realizace SCLLD – probíhá průběžná realizace dle schváleného rozpočtu. Podána průběžná Žádost o 

platbu za období 1. 5. – 31. 10. 2020. 

• Projekty spolupráce Programu rozvoje venkova (PRV)  

− Otevřená krajina – podána Žádost o platbu, proběhla kontrola na místě. 

• Proběhl Výjezdní pracovní seminář na území MAS Česká Kanada 16.–18. 9. 2020, viz. ukázka realizovaných projektů. 

 

K bodu č. 5 

• Standardizace MAS ŽR pro období 2021-2027 – MAS má splněnou standardizaci, je způsobilá k realizaci SCLLD v daném 

období.  

• Příprava Strategie na období 2021-2027 (původní plánované zpracování do 31.12.2020, aktuální termín do 31.3.2021) 

− Proběhlo plošné dotazníkové šetření v území v obcích, následovat bude šetření mezi podnikateli a NNO, šetření mezi 

školami probíhá v rámci Místních akčních plánů, budou probíhat cílené diskuze s odborníky k daným aktivitám 

− V současné době se čeká na oblasti a operační programy, které budou moci být realizovány v rámci SCLLD MAS. 

− Přítomní diskutovali o přípravných činnostech a prioritních oblastech na období 2021–2027. 

 

K bodu č. 6 

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

− Podána 4. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena zpráva o realizaci a proběhlo vypořádání připomínek k ŽoP. 

− Realizace aktivit probíhá dle plánu. Probíhá analýza možností úprav aktivit v souvislosti s aktuálním vývojem situace. 

• Projekt MAPII ORP Chrudim 

− Probíhá dle nastaveného harmonogramu. 

• Projekt MAPII ORP Pardubice 

− Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. 

 

K bodu č. 7 

Projekt MAPIII ORP Přelouč  

• Zveřejněna výzva k předkládání Žádostí o dotaci na MAP III, který by měl navázat na MAP II. Podání Žádosti o dotaci 

v dubnu 2021, realizace od května 2022 do listopadu 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál. 

• Představenstvo doporučuje VH schválení přípravy a podání Žádosti o dotaci do probíhající výzvy na MAP III ORP Přelouč. 

 

K bodu č. 8 

• Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2021: Klidové zóny místních hřbitovů, výše dotace 900000,-Kč 

(70 %), celkové min. náklady 1285715,-Kč. 

Představenstvo po projednání schvaluje realizaci projektu Klidové zóny místních hřbitovů, viz. příloha.  

• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2020 – probíhá realizace v 11 lokalitách v regionu (původně vybráno 12 

lokalit, 1 odstoupila na vlastní žádost). Předpokladem je vyhlášení grantů na r. 2021 ve stejném objemu a termínu.  

• Vydán Stolní kalendář MAS ŽR na rok 2021. 

 

USNESENÍ: 

Představenstvo jednomyslně schvaluje: 

• Podání žádosti a následnou realizaci projektu Klidové zóny místních hřbitovů dle podmínek POV PK pro r. 2021 

Představenstvo doporučuje ke schválení VH: 

• Schválení změny Stanov MAS ŽR 

• Návrh výše členských a partnerských příspěvků na r. 2021 

• Změnu člena představenstva z Ing. Taťána Holavové na Lenku Šturmovou. 

• Návrh rozpočtu na r. 2021 

• Podání Žádosti o dotaci na MAP III ORP Přelouč 

 

 

 

 

Termín představenstva bude upřesněn dle potřeby. 

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: 5. 11. 2020 

Zapsal: K. Korejtková 

Předseda: J. Blažek 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Návrh rozpočtu na r. 2021 

Aktualizované Stanovy MAS ŽR 

http://www.zeleznohorsky-region.cz/


Příloha 1: Seznam žádostí do POV Pk 2021 - Klidové zóny místních hřbitovů 
 

Vybrané žádosti k podpoře: 

 

pořadí název obce Mikroregion Pozemek/objekt označení pozemku/ objektu dle KN 

1 Mikulovice Za Letištěm obec 275/9 

2 Hošťalovice Heřmanoměstecko obec 55 

3 Jezbořice Heřmanoměstecko obec 

p.č. 305/2 pohřebiště (společný majetek obcí Jezbořice, 

Klešice, Čepí, Barchov) 

p.č. 69 kaple/márnice (společný majetek obcí Jezbořice, 

Klešice, Čepí, Barchov) 

p.č. 305/3 obec přilehlý přístupový pozemek Jezbořice 

4 Seč Železné hory obec 1031 a 1032 

5 Valy Podhůří ŽH obec 189 ŘKC - smlouva o výpůjčce 

6 Lipoltice Podhůří ŽH obec 410 

7 Turkovice Podhůří ŽH obec 169 

 

 

Stanovení náhradníci k realizaci: 

 

1 Choltice Podhůří ŽH obec 271/2 

2 Jedousov Podhůří ŽH obec 367/50 

3 Jeníkovice Podhůří ŽH obec 353/2 

4 Stojice Podhůří ŽH obec 652/2  

 


