
 

 

  Zápis 

z jednání Představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s, 

 dne 21. 4. 2021 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. SCLLD 2021+ - příprava nového programovacího období 

5. MAP II ORP Přelouč – aktuální stav a realizace 

6. MAP III ORP Přelouč – schválení žádosti 

7. Akce, projekty, aktivity 

8. Různé 

_________________________________________________________________________________________________________ 

K bodu č. 1  

• Projednání zprávy z Auditu hospodaření a účetní závěrky a Auditu SCLLD  

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. 

• Projednání Výroční zprávy MAS ŽR 2020  

 Přítomní projednali výroční zprávu za rok 2020 a doporučují její schválení valné hromadě. 

•  Termín Valné hromady květen/červen 2021 v Svinčany / per rollam 

 

K bodu č. 2 

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

• Přítomní schvalují opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného 

zajištění, a to dle nabídky KB, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD.  

K bodu č. 3 

• Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle 

aktuální situace, každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody. 

• Podaná Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 7. – 31. 12. 2020 – schválena MMR. 

• Plánované výzvy v roce 2021:   

Program rozvoje venkova – 1. 3. – 31. 5. 2021 (pracovně označována jako PRV čl.20) 

Integrovaný regionální operační program: 17. výzva IROP– MAS ŽR – Bezpečná a dostupná doprava VI. Přítomní pověřují 

manažerku MAS P. Sotonovou k přípravě této výzvy (vč. příloh a kontrolních listů) a k jejímu vyhlášení. 

Veškeré aktuální informace týkající se realizace SCLLD jsou volně přístupné na www.zeleznohorsky-region.cz či při 

konzultaci s pracovníky MAS. Potenciální žadatelé intenzivně pracují za povinných přílohách dle výzev. 

• Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 31. 12. 2021. 

• Vydán zpravodaj na r. 2021–k dispozici v kanceláři po telefonické dohodě 

K bodu č. 4 

• V současné době probíhá příprava Koncepční části SCLLD 2021+, bohužel zatím stále nebyla vyhlášena výzva na sběr této 

části SCLLD 

• V současné době nejsou schváleny operační programy a aktivity, do kterých se bude moci MAS zapojit, jen obecný návrh 

aktivit, které jsou průběžně sledovány 

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

 

K bodu č. 5 

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

− Podaná 6. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci za období 1. 7. – 31. 

12. 2020 

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


 

 

− Realizace aktivit probíhá dle plánu, který byl upraven s přihlédnutím na současnou situaci kolem COVID – semináře on-

line, manuál exkurzí, video prezentace o zdravém stravování.  

• Projekt MAPII ORP Chrudim 

− Aktivity budou prodlouženy do srpna 2022. 

• Projekt MAPII ORP Pardubice 

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

realizace. 

 

K bodu č. 6 

Projekt MAPIII ORP Přelouč  

• Žádost o dotaci na MAP III je připravena. V současné době se 3 měsíce čeká na schválení žádosti od Regionální stále 

konference Pardubického kraje. Aktuální info: zasedání bude na přelomu dubna/května. Následně bude podána žádost.  

• Realizace od května 2022 do listopadu 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál. 

• Přítomní schvalují podání žádosti o dotaci na MAP III ORP Přelouč 

 

K bodu č. 7 

• K.Korejtková podala informace k Integrovanému projektu MAS (POV PK pro MAS), realizace 2021: Klidové zóny 

místních hřbitovů, výše dotace 900000,-Kč (70 %), celkové min. náklady 1285715,-Kč. 

• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2021 – bude vyhlášen opět dne 1.5.2021. Hlavní kritériem výběru bude 

tentokrát skutečnost, že žadatel dosud nerealizoval grant, následně bude rozhodovat čas podání žádosti a velikost obce s cílem 

rovnoměrného pokrytí území regionu.  

 

 

USNESENÍ: 
Představenstvo jednomyslně schvaluje: 

• Opětovné přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 800 000 Kč, včetně požadovaného zajištění, a to 

dle nabídky KM, a.s., pro předfinancování provozních a administrativních výdajů na realizaci SCLLD. 

• Pověření manažerky MAS P. Sotonové k přípravě 17. výzvy IROP – MAS ŽR – Bezpečná a dostupná doprava VI (vč. 

příloh a kontrolních listů) a k jejímu vyhlášení. 

 

Představenstvo doporučuje ke schválení VH: 

• Výroční zprávu MAS ŽR 2020 

 

 

 

 

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: 21. 4. 2021 

Zapsal: K. Korejtková 

Předseda: J. Blažek 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

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

