ZÁPIS z jednání představenstva
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
ze dne 08.06.2021 od 17:00 hodin
Přítomni: viz. prezenční listina
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání představenstva
Jednání bylo zahájeno v 17:05 h.
Uvítání a představení programu:
Předsedkyně přivítala všechny účastníky představenstva, konstatovala usnášení schopnost,
zapisovatele a následně byl představen program ke schválení
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CLLD II Koncepční část
Termín VH
Termín vyhlášení výzvy IROP
PRV- informace o přechodném období
OPŽP -zapojení MAS za navržených podmínek
Komunitní energetika
Institut enviromentálních studií - spolupráce
Členské příspěvky-noví členové
Personální situace v kanceláři
Exkurze s CSV
Prodloužení kontokorentního úvěru
Závěr, ostatní

Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
Pořízení zápisu bylo zajištěno v souladu s interní směrnicí MAS: Zapisovatel: H. Kubičková, Ověřovatel:
V. Pešinová.
2. CLLD II Koncepční část + výzva
Bylo informováno o nastavení pravidel výzvy pro podání Koncepční časti nové SCLLD, přítomni
byli vyzváni k podpoře formou poznámek a připomínek. Programové rámce můžou být schvalovány
jednotlivými ŘO postupně, což usnadní nastartování nového období. Finanční alokace u IROP je
předpokládána obdobná, spolufinancování zůstává stejné – 95%. Největší změna je u podpory
zaměstnanosti, na kterou bude jeden velký projekt (varianta klíčového projektu). Bližší informace
budou rozeslány emailem. Informace o vyhlášené výzvě naleznete také na webech Územní dimenze a
DotaceEU.cz:
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Vyhlášení výzvy k předkládání koncepčních částí strategií CLLD 2127 (mmr.cz)
DotaceEU - MMR vyhlásilo novou výzvu k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD
Předpokládaný harmonogram: Podat během července Koncepční část (projednat návrh na valné
hromadě spolku), na podzim podávat programové rámce, IROP připraven + PRV- přechodné období
OPZ. 7-10 mil. Kč, OPŽP - animace území, vzdělávání s ŘO, RES+ příprava odborného týmu+ vzděláváníKS MAS.
3. Termín VH – 13.7.2021
Byl navržen termín VH v souladu s informacemi pro MAS, které jsou avizovány do poloviny
července. Byla vedena diskuze ohledně určení místa konání. Přítomní dospěli ke shodě na termínu i
místě - úterý 13.7. od 17:00 v sokolovně v Luži.
4. Termín vyhlášení výzvy 12.MAS IROP 15.6-20.7.2020
Je plánována žádost ZŠ a MŠ Řepníky na rekonstrukci – odborné učebny ve výši
nedočerpaných finančních prostředků.
5. PRV-přechodné období 2022 a 2023
PRV uvolnilo alokaci cca 3,5 mil na přechodné období – je třeba potvrdit zájem o alokaci do
20.6.2021. Výzvy jsou vázány na vyhlášení v tomto roce. Je uvažováno využití na článek 20 –
občanská vybavenost, dotace na hasiče/školy/veřejná prostranství/malé knihovny. Žádat můžou jen
obyvatelé obcí, které patří do současného období a po roce 2023 můžou žádat i obyvatelé Čankovic
Dosud byly dotace jen pro zemědělce a nezemědělce, občanská vybavenost je nové téma v naší MAS.
Celou požádanou alokace je nutno celou v určeném období vyčerpat. Pan Bezděk navrhuje využít
celou alokaci a naplánovat, kam prostředky v MAS poplynou na základě předložených a připravených
projektů. Při čerpání by se mělo zohlednit, kdo již čerpal. Dále byl návrh na zásobník projektů
v případě, že menší žadatelé se nedokáží plně připravit. Je požadavek, aby čerpání bylo v rámci MAS
rozděleno spravedlivě – rovnoměrně, ideálně pro hasiče JPO V. Atraktivní jsou veř. prostranství, které
mají všechny obce. Zaznělo, co spadá pod veřejná prostranství, pro školy je zajímavé např. vybavení
do kuchyní, ostatní je třeba ladit s možnostmi v IROP. Zaměření přechodného období není určující
pro čerpání v dalším období.
•
•
•
•

•

Pro hasiče: je to vázáno na činnost jednotky – počty výjezdů, pozor, HZS chce dělat inventuru
i u hasičů v 5. třídě (zřizovací listiny), 17.7. bude setkání JSDH v Luži.
Pojízdné prodejny - problém s udržitelností (cca 5 let), investiční výdaje, lze z jiných dotačních
programů
Vybrané kulturní památky – registrované, dotační tituly má Ministerstvo kultury a kraj, pouze
investiční výdaje
Kulturní spolkové zařízení vč. Knihoven – zařízení, bylo by vhodné i pro menší obce.,
předpokládán zájem, obecní knihovny-ano, stezky – informační tabule a interaktivní prvky –
realizace mimo les a v extravilánu, ojediněle..
Muzea a expozice pro obce jsou vhodné jen pro několik členů MAS
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Je nutné mít na vědomí, že každá obec musí mít strategický rozvojový dokument, kde jsou
projekty a záměry včas uvedeny a schváleny, je nutné brát i v potaz zařazení v databází záměrů MMR
Během června udělat hlavní plán čerpání na přechodné a hlavní období – mělo by být ještě
před VH, aby se mohli starostové rozhodnout, jak čerpání nastavit. Je nutné, aby obce zvážily finanční
připravenost – 80 % dotace + 20 % z obecního rozpočtu. Počítá se s projekty do 200 tis. Kč pro každou
obec. Pro zjištění záměrů jednotlivých obcí je připraven dotazník. V případě nezájmu bude alokace
spravedlivě rozpuštěna ostatním. Informace půjdou na pracovním setkání starostů MAS -16.6. od
14:30 + dotazník. Místo zasedací místnost Luže.
Představenstvo schvaluje přijetí celé nabízené alokace na přechodné období SCLLD ŘO PRV
prostřednictvím přílohy.
Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
6. OPŽP
Byl poslán dotazník a email s podmínkami pro nové období: snížení energetické náročnosti
veřejných budov (školy, úřady, kulturní domy, platí i pro technické a veřejné infrastruktury, tedy
především zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří,
•
•

snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, např. výměna zdroje
tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody,
výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové
budovy.

V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou jako doprovodné aktivity podporovány i opatření
sledující:
•
•

zlepšení kvality vnitřního prostředí budov, např. nucené větrání a rekuperace
zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu, např. zelené střechy, zelené
fasády, využití zadržené srážkové vody v budově (splachování).

Pokud se chce MAS zapojit, je potřeba udělat vzorové řešení v území; současně to znamená
nutnost proškolení člověka, přičemž školení je zpoplatněno, dosud není informace, v jaké výši. MAS
má tip na takového pracovníka. V koncepční části musí být zdůvodněna potřebnost v území.
Představenstvo schvaluje zapojení MAS SKCH do realizace ve Specifickém cíli 1.1 Podpora opatření v
oblasti energetické účinnosti v OP ŽP. Manažer vyplní dotazník NS MAS.
Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
7. Komunitní energetika
Předběžná rezervace alokace na 10 let byla podána, ale výzvy z fondu RES+ nejsou vhodné
pro malé žadatele. Je potřeba se připravovat – především na fotovoltaické el., poběží online semináře
+ je nutno vyškolit osobu. Energetické centrum nabídlo školení za 60 tis Kč, ale přítomní se shodli, že
vyčkají na semináře od NS MAS a kraje 14.6.2021. V území by mohlo by vzorové místo – např.
sponzorsky od Pražské energetiky v Hrochově Týnci. Bylo by vhodné finančně projekt podpořit.
CristalTech s.r.o. (pí Chaloupková) zmínila zájem o panely a akumulace bateriemi – pro vlastní využití
(bude nutné řešit statiku, tepelné mosty aj.) Za 14 dnů bude mít p. Bezděk další informace –
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energetické audity. (Povinnost auditů mají města, která mají spotřebu nad určitou hranici.) Přítomni
byli vyzvání k doporučení pro zemědělská družstva. Luže nemůže kvůli památkové zóně. Výzva 8 –
lokální energetická společenství je plánována za rok. Do budoucna mají vznikat energetická
společenství - viz Opavsko. Diskuze nad uložením/předání přebytkové energie do sítě nebo baterií
v rámci území. Problematika není legislativně ošetřena.
8. Institut enviromentálních studií
Zkušenost – zasakování je problém u více majitelů, IEVA nabízí spolupráci. http://www.masmoravsky-kras.cz/ftp/ENERGYREGION/Konference/15.pdf
Dotaz – mohly by se zapojit do realizace i občané? Aspoň OSVČ, co rybníky v obcích,
zasakovací místa kvůli zpoplatnění dešťovky? Kancelář bude zjišťovat. Některé dotace půjdou z PRV a
některé z IROP/MMR (např. Dobrkov má dotaci). Potřeba obnov koryt potoků. Rekultivace rybníků
bude možná z OPŽP.
MAS SKCH měla pro IEVA pomáhat s animací – sbírat záměry, ale zatím se jedná o teorii.
9. Členské příspěvky a noví členové 50+
Představení žadatelů o členství:
•
•
•

50+, provozovna ve Skutči (sídlo Pardubice) -– spolupráce již probíhá;
Matěj Zelinka – jako OSVČ;
Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s.; - zastřešující společnost pro činnosti
mládeže, navázaní činnosti na bambiliády.

Zájem o členství má i EDA, florbalisti Skuteč, podnikatel Karel Kopecký (bývalý člen, který
zrušil členství kvůli působení v zahraničí) a obec Ostrov. Zájmové skupiny – hl. podnikatelé a příroda.
Společnost Laduin chce končit jako člen představenstva, je nutné s termínem VH vyzvat všechny
členy o návrh kandidáta – zájmová skupina Podnikání. VH bude informována.
Představenstvo schvaluje vstup nových členů do MAS SKCH: Rada dětí a mládeže Pardubického kraje,
z.s.; OSVČ Matěj Zelinka a 50+; z.s.
Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)
10. Personální informace
Nová spolupracovnice -0,5 úvazku-IROP, animace + kancelář pí. Hanka Kubičková, pí
Lemberková-práce na zkoušku na 3 měsíce a specializace OPŽP. Stávající úvazek projektového
manažera CLLD je tedy rozdělen na 2 úvazky po 0,5. M. Kotyková tedy aktuálně pracuje na 0,5 úvazků
především online. Hledáme náhradu, otázka, zda bude třeba výběrové řízení, dle oslovení
spolupracovníků MAS.
11. Exkurze s CSV

Zaměření je především na projekty, které byly podporovány z PRV – nové technologie a
technika na farmách se zaměřením na ekologii vč. pěstování květin a zeleniny, pozemkové úpravy pro
akumulaci vody v krajině např. suché poldry + doplněno o energetická řešení – bioplynová stanice na
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biologický odpad z domácností/mikroelektrárna obce Mikolajicice, obnovitelná energie, příp. naučná
stezka. Termín – předpoklad: 6.-7.10.2021
12. Prodloužení kontokorentního úvěru
Představenstvu byla předložena smlouva ke kontokorentnímu úvěru na rok 2021–2022.
Představenstvo schvaluje prodloužení kontokorentního úvěru na běžném účtu č. 3950455379/0800 od
České spořitelny, a.s. až do výše Kč 1 000 000 se splatností do 31.8. 2022. Peněžité závazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavou pohledávek k
běžnému účtu č. 3950455379/0800 název klienta MAS SKCH, z.s vedeného u České spořitelny, a.s. za
podmínek uvedených v návrhu textu úvěrové dokumentace – Smlouvy o kontokorentním úvěru
č. 3950455379/20/LCD.
Představenstvo pověřuje Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, zastupuje předsedu MAS město Luže, 8.8.1984
sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace v nejbližších dnech.
Hlasování: PRO (8), PROTI (0), ZDRŽEL SE (0)

13. Ostatní
•
•
•
•
•

•

ESM : Předsedkyně řeší ve spolupráci s kanceláří propojení rejstříků v rámci evidence
skutečných majitelů.
Byl podán návrh na pronájem kanceláře v Luži.
Kalendář MAS 2022 – p. Zelinka předal grafické návrhy – téma lokální surovina, varianta č. 2
Na jednání KS MAS a radních PK bylo potvrzeno, výzva Malý Leader 2021 nebude
Letní kempy – byla schválena žádost, žadatelem je MAS ve spolupráci s místními subjekty, se
všemi jsme v kontaktu a tábory se připravují. Informace o alokaci od ČRDM bude poskytnuta
ostatním partnerům.
MAP Chrudim – paní Pešinová se zúčastnila jednání, MAP II ORP Chrudim - pouze formální
fungování organizace, seminář nebyl odborně hodnotný – jednalo se pouze o sdílení běžných
informací přítomných, nikoli odborných informací. Vytkla také, že aktuální složení ŘV (řídícího
výboru) není k dispozici. Realizační tým řeší osobní antipatie a nepropouští informace
směrem k MAS SKCH. MAP II Chrudim nereflektuje současné potřeby všech částí, změny a
vývoj v regionálním školství a nevyužívá svůj potenciál pro rozvoj území.
Problémem je především, že v novém období budou velké finanční prostředky do oblasti
školství a informace, které má za cíl MAP II shromažďovat jsou špatně dostupné. Informovány
jsou možná pouze školy. Regionální stálá konference schválila město Chrudim jako žadatele a
neřeší otázku partnerství. Návrh MAS SKCH na finanční partnerství nebyl v MAP II vzat v
potaz. Jak dále postupovat, když podpora obcí a svazků obcí (zřizovatelů) a platné
memorandum není vzato v potaz? MAS bude žádat o širokou politickou podporu. Problém
přetrvává.

•

Polsko - Ozvala se polská univerzita s požadavkem na výměnu zkušeností a podporu
cestovního ruchu v rámci přeshraniční spolupráce. Zaujal je náš region zdraví – zapojit
Hamzovu léčebnu? Vznesena obava: Jaké z toho budou závazky pro MAS? Nebude to pouze
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•

formalita? Cílem je i podpora cestovního ruchu, MAS se spolupráci nebrání, budeme zjišťovat
bližší informace.
Na závěr jednání byla přednesena pozvánka do kulturního domu v Hrochově Týnci – výstava
papírových modelů v sobotu 12.6. od 9-16:00.

Jednání bylo ukončeno v 19:20.
V Luži dne: 8.6.2021

Zapsala: Ing. Hana Kubičková
Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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Usnesení č. 04/2021 představenstva/programového výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. ze dne 8.6.2021
Představenstvo schvaluje:
1.

program

3.

přijetí celé nabízené alokace na přechodné období SCLLD ŘO PRV

4.
5.
6.

zapojení MAS SKCH do realizace ve Specifickém cíli 1.1 Podpora opatření v oblasti
energetické účinnosti v OP ŽP. Ved. manažer vyplní dotazník NS MAS.
vstup nových členů do MAS SKCH: Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s.; OSVČ
Matěj Zelinka a 50+; z.s.
prodloužení kontokorentního úvěru

Představenstvo bere na vědomí:
1.

informace o stavu přípravy koncepční části SCLLD na období 2021 - 2027

2.

termín vyhlášení 12. výzvy IROP 15.6-20.7.2020

3.

termín a místo konání VH- 13.7.2021, sokolovna Luže

4.

informace o přechodném období – pracovní setkání starostů k č. 20 PRV 16.6. od 14:30

5.

Informace o přípravách MAS v oblasti komunitní energetiky

6.

Informaci o spolupráce KS MAS a IEVA

7.

Personální změny v kanceláři MAS SKCH

8.

Informace o připravované exkurzi s datem konání CSV 6. – 7.10.

9.

Informace o přípravě kalendářů pro rok 2022

10.

Informace o schválení výzvy Letních kempy

11.

Informace o průběhu ŘV MAP

12.

Informace o spolupráci s Polskem,

Hlasování Pro (8), Proti (0), Zdržel se (0)
V Luži dne:
Zapsala: Ing. Hana Kubičková

Ověřil: Bc. Veronika Pešinová, MBA
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