
  Zápis 

z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s, 

 dne 30. 8. 2018 v Heřmanově Městci 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina       

Program jednání: 

1. Organizační záležitosti 

2. Hospodaření - aktuální stav  

3. SCLLD - aktuální stav a realizace výzev 

4. MAP II ORP Přelouč – nastavení aktivit projektu, personální zajištění, související vzdělávací aktivity 

5. Akce, projekty, aktivity 

6. Různé 

____________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu č. 1  

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

1) Schválení přesunu alokace mezi fichemi v rámci výzvy Programu rozvoje venkova 

2) Schválení Seznamu vybraných projektů v rámci výzvy Programu rozvoje venkova. 

3) Schválení Seznamu vybraných projektů dle jednotlivých fichí s přiděleným počtem bodů do výše uvedené 

výzvy Programu rozvoje venkova. 

4) Schválení Zprávy o plnění ISg SCLLD za období 14. 1. – 30. 6. 2018 

5) Schválení výzev MAS ŽR k IROP s termínem sběru projektů  

6) Schválení kontrolních listů formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 

7) Schválení kritérií věcného hodnocení IROP 

• Valná hromada MAS proběhne 29.11.2018 

 

K bodu č. 2 

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

příloha. Vše realizováno dle schváleného rozpočtu. Dále přítomné seznámila s výhledem rozpočtu na r. 2019. 

 

K bodu č. 3 

• Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám, veškeré informace 

šířeny do území regionu, projednávány na jednáních obcí členských mikroregionů, každý subjekt může kdykoli 

požádat o osobní konzultaci svých záměrů v kanceláři na základě telefonické dohody. Probíhají i konzultace pro 

školy v rámci metodické pomoci s projekty a šablonami. 

• M. Písař provedl detailní zhodnocení aktuálního vývoje a příprav na další období včetně střednědobého hodnocení 

strategie, nedaří se realizovat projekty z OPŽP, nutná aktivnější spolupráce F.Bárty a obcí 

• Provozní zajištění realizace SCLLD - probíhá průběžná realizace dle schváleného rozpočtu, předfinancování 

probíhá za pomocí bankovního úvěru po 4 měsíčních etapách. 

• Proběhla Kontrola na Realizaci projektů Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS– bez závad 

• Proběhl Projektový audit na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS – bez závad 

• Projekty spolupráce PRV – Venkov 21. století – podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace s MAS Pošumaví 

(KMAS) a MAS Region Kunětické hory (PMAS2) – zahájena realizace 

• V důsledku zefektivnění procesů administrace SCLLD přítomní jednomyslně odsouhlasili úpravu pracovních smluv 

M.Písaře (Hlavní manažer pro realizaci SCLLD) a P.Sotonové (manažerka pro realizaci SCLLD) z celkového 1 

pracovního úvazku na 0,7 pracovního úvazku, viz. příloha.  

 

K bodu č. 4 

• Projekt MAPII ORP Přelouč 2018-2022 (doba realizace 1. 9. 2018 – 30.4.2022), žádost prošla všemi stupni 

kontroly, rozhodnutí o poskytnutí dotace bude podepsáno v polovině září. Přítomní byli detailně informováni o 

obsahu, organizaci a rozpočtu projektu. Hlavní manažer projektu K.Korejtková. 

• V důsledku naplnění realizace projektu MAP II ORP Přelouč přítomní jednomyslně schvalují pracovní smlouvy od 

1.9.2018 dle obsahu projektu pro uvedené pracovní pozice, viz. příloha. 

• Projekt MAPII ORP Chrudim 2018-2022 v realizaci. Pracovníci a odborníci MAS ŽR součástí řídícího a 

administrativního týmu. Zajišťují aktivity odborné exkurze. 

• Šablony pro vzdělávací zařízení MAS ŽR – realizace dle potřeb škol. Konzultace P.Sotonová. 

 

K bodu č. 5 

• M. Písař předložil aktualizovaný termínový harmonogram aktivit na r. 2018. 

• Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2018: Geolokality NGŽH – probíhá realizace projektu 

do 15.10.2018, vyhodnocení projektu do 30.11.2018. 

• Integrovaný projekt MAS (POV PK pro MAS), realizace 2019: Komunitní zahrady, parky a zákoutí ŽH 

(revitalizace veřejných ploch), dotace 830000,-Kč (70 %), celkové min. náklady 1 185 714,-Kč. Obce, které budou 

realizovat akci na svém území budou spolufinancovat podíl ve výši min. 30 % nákladů. Přítomní po projednání 



jednomyslně schvalují podání žádosti a následnou realizaci projektu Komunitní zahrady, parky a zákoutí ŽH dle 

podmínek POV PK pro r. 2019.  

Představenstvo jednomyslně schvaluje realizaci projektu Komunitní zahrady, parky a zákoutí ŽH v následujících 

obcích a na následujících pozemcích, dle tabulky v příloze. 

• TO Chrudimsko-Hlinecko – M.Písař informoval o probíhajících aktivitách. 

• TO Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.  – M.Písař informoval o probíhajících aktivitách, proběhl Festival 

chutí, vůní a řemesel – 18.8.2018.  

• ERDI – K.Korejtková informovala o aktuálním stavu realizace projektu. Předložila podklad pro výstupní materiál. 

• Vlastní aktivity MAS – probíhá tvorba nového grafického stylu MAS ŽR: výstavba nového webu MAS, příprava 

nové publikace MAS (ČJ, AJ), dotisk cyklo a pěších tras, aktualizace sestavte si vlastní plán výletu. Stolní kalendář 

2019 je připraven k vydání. Probíhá aktualizace kart členů. Probíhá vyhodnocení efektivnosti spolupráce 

podnikatelů v rámci systému regionální produkce ŽH pro ARZ. 

  

• Spolupráce s organizacemi, akce, termíny 

RŠOV – výjezdní exkurze Olomoucko 12. – 14. 9. 2018. 

MAS Opavsko v ŽR – termín bude upřesněn, listopad nebo jaro 2019 

 

K bodu č. 6 

Přítomní zhodnotili možnost vlivu výsledků komunálních voleb na rozvoj regionu 

 

 

USNESENÍ: 
Představenstvo jednomyslně schvaluje: 

• úpravu pracovních smluv na administraci SCLLD M.Písaře (Hlavní manažer pro realizaci SCLLD) a 

P.Sotonové (manažerka pro realizaci SCLLD) z celkového 1 pracovního úvazku na 0,7 pracovního úvazku 

• pracovní smlouvy v rámci realizace projektu MAP II ORP Přelouč od 1.9.2018 dle obsahu projektu pro 

uvedené pracovní pozice 

• podání žádosti a následnou realizaci projektu Komunitní zahrady, parky a zákoutí ŽH dle podmínek POV PK 

pro r. 2019 v obcích, dle přílohy, 

 

Termín představenstva bude upřesněn.  

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. 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

Dne: 30. 8. 2018 

Zapsal: K. Korejtková 

Předseda: J. Blažek 

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

