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V Holovousích, dne 31. května 2021 

Vážení členové, partneři a příznivci MAS Podchlumí, z.s,  

prostřednictvím této výroční zprávy bychom Vám rádi přiblížili naši činnost v uplynulém roce. Rok 2020 měnil 

více či méně naše životy, nesl se ve znamení nečekaných změn a zvratů, přinutil nás žít v přítomném okamžiku. I 

přesto jsme se rádi ohlédli. Kam? Na den, kdy byla naše místní akční skupina založena - 20. prosince 2005. Naše 

patnáctileté výročí jsme s Vámi chtěli oslavit. Došli jsme však k tomu, že oslavou je už jen samotný fakt, že se 

můžeme sejít. Osobně, ve zdraví. Proto Vás srdečně zveme na naše akce, které budeme moci uskutečnit - těšíme se 

na Vás! 

Pracovní náplň toho roku se nesla ve znamení epidemie spojené s virem COVID-19 a s ní souvisejících 

opatření. Bylo omezeno setkávání veřejnosti, zrušily se mnohé obecní akce. I v činnosti MAS se tento rok projevil 

nepříznivě. Díky COVIDU–19 byli v karanténě nebo v nemoci zaměstnanci, vzhledem k uzavřeným školkám a školám 

bylo nutné čerpat ošetřování člena rodiny, zaměstnanci přešli na práci z domova. Jednání orgánů probíhalo online 

formou, stejně tak i pravidelná setkávání krajské a národní sítě MAS ČR.  

V rámci realizace SCLLD jsme v roce 2020 vyhlásili 1 výzvu z programového rámce PRV a 2 výzvy z IROP. 

Některé další výzvy z IROP běžely až do roku 2020. Začátkem roku probíhala kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti, a také věcné hodnocení projektů i z dalších výzev IROP a OPZ, které byly vyhlášeny v roce 2019. Mnohé 

projekty z předchozích výzev byly v tomto roce úspěšně zrealizovány a proplaceny příjemcům dotací.  

V druhé polovině roku jsme začali s přípravou standardizace a tvorbou strategie na další programové 

období. Účastnili jsme se některých školení s touto tématikou, začali oslovovat území s projektovými záměry. 

V náročnějších podmínkách probíhala v roce 2020 i realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP 

Hořice II, zaměřeného na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. V rámci tohoto projektu se 

uskutečnilo nespočet workshopů, seminářů, setkání pracovních skupin a dalších hodnotných aktivit, některé se díky 

epidemii konaly online formou. Mnohé aktivity byly zrušeny nebo přesunuty na další období.   

MAS Podchlumí, z.s. je koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ®, která se uděluje 

řemeslným, uměleckým, potravinářským, zemědělským a přírodním produktům vážících se k oblasti Podchlumí, 

Podzvičinska a Královédvorska. I v roce 2020 proběhla certifikační komise a řada výrobků označených značkou se 

rozrostla. 

Po celý rok probíhala ze strany MAS spolupráce s místními školami týkající se metodické pomoci v rámci 

jejich zjednodušených projektů, tzv. Šablon. 

Podporujeme i vzdělávání zaměstnanců, kteří se zúčastnili spousty zejména online vzdělávacích a 

informačních workshopů, školení a setkání pořádaných jednotlivými ministerstvy, krajem či ostatními subjekty. 

Činnost MAS byla propagována na webových stránkách www.maspodchlumi.cz a www.maphorice.cz, 

facebookových profilech i místních periodikách. V této oblasti jsme se díky PR pracovní skupině při Krajské síti NS 

MAS ČR začali i více vzdělávat. 

Vážení členové, partneři a příznivci, dovolte nám poděkovat za Vaši přízeň a podporu, která je pro nás 

nesmírně důležitá. Věříme, že společnými silami přispějeme k rozvoji našeho malebného území, jak po stránce 

investičních projektů do rozvoje infrastruktury, na zvelebení našeho okolí či podporu sociálních služeb, tak i realizací 

těch neinvestičních na prohlubování spolupráce mezi školami a zástupci neformálního a zájmového vzdělávání. 

 

 

Mgr. Jana Němečková       Ing. Kateřina Burianová  

Předsedkyně MAS, statutární zástupce     Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 

http://www.maspodchlumi.cz/
http://www.maphorice.cz/
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2. ÚVOD 
 Místní akční skupina MAS Podchlumí, z. s. byla založena na sklonku roku 2005 a zaujímá území 42 obcí  

v okolí města Hořice v Královéhradeckém kraji o výměře 276,03 km2, ve kterých žije 22 203 obyvatel (k 1.1.2020, ČSÚ). 

 

 

MAS Podchlumí, z.s. je zapsaným spolkem, který vznikl z iniciativy Mikroregionu Podchlumí, města Hořice, 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského a dalších představitelů regionu na základě principů metody 

Leader. Podporováno je tak místní partnerství veřejné správy (obcí a měst), zemědělských subjektů, a samostatných 

zemědělských i nezemědělských podnikatelů, neziskových organizací a aktivních jednotlivců. 

MAS Podchlumí, z. s. je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se 

mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, sdružení, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a 

další subjekty, které působí na území vymezeném MAS Podchlumí, z.s. 

Název regionu Podchlumí je dán polohou na svazích výrazného terénního hřbetu – chlumu, prudce 

spadajícího do rovinatého Polabí a ze severu oddělujícího území od drsného podhůří Krkonoš. Hřeben chlumu dělí 

vodní toky Javorka a Bystřice na tři části – Mlázovický chlum, Hořický chlum a Vřešťovský chlum. Chlum je tvořen 

mohutnými ložisky kvalitního (cenomanského) pískovce, vhodného pro práce stavební i sochařské. Pískovec se stal 

zdrojem obživy zdejšího obyvatelstva a vtiskl i výraznou tvář zdejší architektuře. Území je díky pískovci a koncentraci 

zde působících kameníků a sochařů plné drobných kamenných památek. Tradice zpracování kamene a sochařství v 

Podchlumí přetrvává (město Hořice je nazýváno městem kamenné krásy a každoročně zde probíhají sochařská 

sympozia) a stane se jistě, vedle ovocnářství a zelinářství, jednou z priorit rozvoje regionu. 
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3. ČLENSKÁ ZÁKLADNA, ORGÁNY, SEKRETARIÁT 
 

PŘEDSEDA SPOLKU: 

• Mikroregion Podchlumí, zastoupený místopředsedkyní svazku Mgr. Janou Němečkovou  

VALNÁ HROMADA MAS (ČLENSKÁ ZÁKLADNA): 

Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi členy MAS. Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. Valná hromada určuje hlavní zaměření 

činnosti spolku, schvaluje strategii CLLD, rozpočet, závěrku, výroční zprávu, stanovy, apod. Členové VH schvalují a 

odvolávají členy Rady, Dozorčí komise a Výběrové komise. Ze svého středu vybírají Předsedu spolku.  

Valná hromada MAS má 35 členů. Od 24. června došlo k její nepatrné obměně, kdy v části Zemědělci a ostatní 

podnikatelé došlo u firmy AGRO Chomutice ke změně zástupce – nově jej zastupuje Ing. Jitka Koubková. Ta již 

nezastupuje část Fyzické osoby, ve které byla nahrazena Ph.D. Ing. Radkem Němečkem. Poměr mezi veřejným a 

soukromým sektorem zůstal 23 %:  77 %.  

Změny jsou označeny podtrženě. 

Soukromý sektor: 

• Berdychová Martina, Mgr. 

• Zemědělské družstvo Bašnice (Divoký Libor, 
Ing.) 

• Český rybářský svaz, MO Ostroměř (Dousek 
Otakar, Ing.) 

• Jašíková Veronika, Ing. 

• Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda 
(Jonáková Iva) 

• Kareš Petr 

• AGRO Chomutice a.s. ( do 23. 6. 2020 – 
Kořínková Jaroslava, Ing.,  od 24. 6. 2020 –
Koubková Jitka, Ing.) 

• ZO Českého zahrádkářského svazu Chodovice 
(Kráčmar Zdeněk) 

• Malinová Hana, Ing. Bc. 

• Kučera Jan, Ing. 

• Koubková Jitka, Ing. (do 23. 6. 2020) 

• Aeroklub Hořice (Novotný Miroslav) 

• ZEAS Podhorní Újezd, a.s. (Soukupová Petra, 
Ing.) 

• Podzvičinsko, z.s. (Benešová Monika, Bc.) 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D. 

• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, 
s.r.o.  (Vácha Jaroslav, Ing.) 

• Ivan Doležal  

• TJ Sokol Chomutice (Zdeněk Rajm) 

•  Dominik Lukaštík  

• Mates Tomáš  

• Ing. Aleš Kodydek  

• Denní stacionář Klokan o.p.s. (Bc. Petr Jakl)  

• Spolek Montessori Hořice (JUDr. Ing. Jaroslav 
Švamberk)  

• Sportem proti bariérám, z.s. (Marcela 
Sedláková, Dis)  

• X-COMP CZ s.r.o (Martin Křovina) 

• Pravé hořické trubičky, s.r.o. (Klůz Václav 

• Rodinné centrum Konvička, z.s. (Bc. Hana 
Hrádková  

• Ph.D.,Ing. Radek Němeček  
 

Veřejný sektor: 

• František Šeps nebo Miluše Bucharová (Obec 
Červená Třemešná) 

• Aleš Svoboda  (Město Hořice)  

• Hlavatý Jiří (Obec Vřesník) 

• Hlavatý Matěj (Obec Tetín) 

• Nosek Miroslav, Bc. (Město Miletín) 

• Mgr. Jana Němečková (Mikroregion 
Podchlumí) 

• Šedivá Lenka, DiS. (Obec Úhlejov) 

• Tobolka Milan (Obec Cerekvice nad Bystřicí) 



 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 
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Valná hromada se sešla v roce 2020 v termínu: 24. června 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci 

bylo tradiční prosincové zasedání zrušeno a potřebná usnesení byla schválena formou per-rollam.  

 

RADA SPOLKU 

Rada spolku má celkem 5 členů a je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku. Je složena ze členů 

spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv.   

Rada spolku na svých zasedání mimo jiné schvaluje přijaté projekty žadatelů z jednotlivých operačních 

programů v rámci realizace SCLLD MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“ a 

doporučuje je k financování.   

Termíny jednání Rady MAS Podchlumí, z.s. byly v roce 2020 tyto: 25. února, 17. června, 9. září, 22. září, 

2. listopadu a 14. prosince. 

 Činnost Rady spolku byla v roce 2020 velmi intenzivní. 

 

Složení Rady spolku

• ZD Bašnice (Divoký Libor, Ing.)  

• Ivan Doležal 

•     Mikroregion Podchlumí (Mgr. J. Němečková) 

• Město Hořice (Svoboda Aleš) 
• TJ Sokol Chomutice (Rajm Zdeněk) 

 

 

DOZORČÍ KOMISE: 

Celkem ji tvoří 5 členů. Dozorčí komise je kontrolním orgánem spolku. Mezi hlavní činnost dozorčí 

komise patří každoroční schvalování hospodaření a účetní závěrky spolku, schvalování Zprávy o plnění 

strategie ISg. (2x za rok) a případné řešení zaslaných stížností na adresu spolku.  

Je složena ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavují více jak 

49 % hlasovacích práv. 

 
Složení Dozorčí komise:  

• Obec Tetín (Hlavatý Matěj) – předseda 
komise     

• Kučera Jan, Ing.    

• Obec Cerekvice nad B. (Tobolka Milan) 

• Dominik Lukaštík  

• Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda 

(Jonáková Iva) 

 

Dozorčí komise se v roce 2020 sešla v následujících termínech: 30. ledna, 24. června a 15. července. 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE: 

Celkem ji tvoří 7 členů. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Na svých jednání v průběhu 

roku 2020 rozhodovali členové komise o kvalitě přijatých projektů žadatelů do jednotlivých operačních 

programů (v rámci SCLLD). Výběrová komise je složena ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 

 

http://www.maspodchlumi.cz/
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Složení Výběrové komise:  

• Sdružení Podzvičinsko (Benešová Monika, Bc.) 
-  předsedkyně komise 

• Město Miletín (Nosek Miroslav, Bc. ) 

• ZEAS Podhorní Újezd (Soukupová Petra, Ing.) 

• Obec Úhlejov (Šedivá Lenka, DiS.) 

• Trousil Michal, Mgr., Ph.D.  

• AGRO Chomutice (Koubková Jitka, Ing. )

• Pravé hořické trubičky, s.r.o. (Klůz Václav) 
 

Výběrová komise se v roce 2020 sešla na svých jednáních ve dnech: 29. ledna, 20. února, 21. května, 

5. června, 12. srpna a 25.srpna. 

 

SEKRETARIÁT MAS:  

Koncem roku odešla na mateřskou dovolenou Ing. Tereza Šubrtová (Vedoucí pro realizaci SCLLD), 

kterou od listopadu 2020 nahradila Ing. Kateřina Burianová, jenž do té doby zastávala pozici Projektového 

manažera pro SCLLD a Koordinátora MAP (obě pozice na 0,5 p.ú.).  

K srpnu 2020 skončil pracovní poměr Mgr. Kristýně Švůgerové pracující na pozici Projektového 

manažera pro SCLLD a smlouva již nebyla ze strany zaměstnance prodloužena.  

Od října 2020 se po návratu z rodičovské dovolené této pozice ujala Bc. Petra Barešová.  

I v projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II došlo v průběhu roku k několika 

personálním změnám, ke konci června odešla na vlastní žádost Kateřina Maixnerová, kterou na měsíce 

červenec a srpen zastoupila Irena Peterová. Její pozici – Koordinátor implementace, vykonává od září 2020 

Mgr. Dana Janková.  

  

http://www.maspodchlumi.cz/
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4. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE (SCLLD) 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" (dále jen 

SCLLD) představuje ucelený dokument sloužící k nasměrování rozvoje území MAS Podchlumí. 

MAS si pro svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje stanovila za strategický cíl do roku 2023 

napomáhat ke všestrannému rozvoji regionu, ke zlepšování kvality života obyvatel a zvýšení atraktivnosti 

pro návštěvníky tím, že MAS bude získávat a rozdělovat finanční prostředky z veřejných zdrojů, koordinovat 

aktivitu místních subjektů, podporovat mezisektorové partnerství a realizovat vlastní projekty ve prospěch 

regionu. 

 

Ve sledovaném období byly v rámci realizace SCLLD vyhlášeny tyto výzvy: 

 

a) Program rozvoje venkova (PRV) 

Dne 11. 5. 2020 byla vyhlášena 4. výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 

7.166.521 Kč, a to v následujících Fichích: 

• Fiche 1: Zemědělské podniky – alokace 3.239.397 Kč – přijato 17 projektů, vybráno 10 projektů 

• Fiche 2: Zemědělské produkty – alokace 250.599 Kč – přijaty 2 projekty, vybrány 2 projekty 

• Fiche 3: Nezemědělské podnikání – alokace 526.525 Kč – přijaty 2 projekty, vybrány 2 projekty 

• Fiche 6: Občanská vybavenost – alokace 3.150.000 Kč – přijato 11 projektů, vybráno 11 projektů 

Dne 10. 7. 2020 byl ukončen příjem žádostí o dotaci. Proběhla administrativní kontrola žádostí 

na MAS, hodnocení projektů Výběrovou komisí a výběr projektů Radou MAS. Žadatelé předali v říjnu 

2020 své projekty na RO SZIF. 

V roce 2020 probíhala realizace dalších projektů podpořených v 1. ,2. a 3. výzvě PRV. 

• Fiche 1 Zemědělské podniky - zrealizováno 19 projektů, jeden projekt stažen žadatelem, u   

              jednoho ukončena administrace 

• Fiche 2 Zemědělské produkty - zrealizovány 3 projekty, jeden projekt stažen žadatelem 

• Fiche 3 Nezemědělské podnikání – zrealizováno 5 projektů 

• Fiche 4 Rekreační funkce lesa - zrealizován 1 projekt, 1 projekt v realizaci 

 

 

b) Integrovaný regionální operační program (IROP) 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly v roce 2020 aktivní 2 výzvy: 

• 7. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Bezpečná doprava II (400/06_16_038/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 28.11.2019 12:00 

o datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.3.2020 12:00 

o alokace výzvy MAS (CZV): 4.603.318,60 Kč. 

o Přijaty 3 projekty, vybrány 2 projekty, 1 projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení 

 

http://www.maspodchlumi.cz/
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• 8. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II 

(266/06_16_072/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 18.11.2019 12:00 

o datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.12.2019 12:00 (toto datum bylo 

prodlouženo změnou ve výzvě na 30.4.2020 12:00) 

o Alokace výzvy MAS (CZV): 3.481.218 Kč. 

o Nebyl přijat žádný projekt 

 

• 9. výzva MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II 

(305/06_16_072/CLLD_16_01_053) 

o datum vyhlášení výzvy 25. 5. 2020  12:0 

o datum ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2020 12:00 

o Alokace výzvy MAS (CZV): 3.481.218 Kč. 

o Přijaty 2 projekty, vybrány 2 projekty  

o Podpořeny oba projekty, navýšení alokace na 4.007.534,73 Kč 

 

c) Operační program Zaměstnanost (OPZ) 

V operačním programu Zaměstnanost nebyly v roce 2020 vyhlášeny žádné výzvy. Příjem žádostí byl u 

dvou posledních výzev stanoven na 13. prosince 2019. Poté proběhla kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti, dále pak věcné hodnocení.  

Do 5. výzvy OPZ MAS Podchlumí – Prorodinná opatření byly přijaty 3 projekty s celkovými náklady 

3.994.157,20 Kč, což překročilo alokaci výzvy. Po modifikaci výzvy byl nakonec podpořen i náhradní 

projekt Monte klub. Úspěšnými žadateli byli navíc Mikroregion Podchlumí (příměstské tábory) a ZŠ a 

MŠ Chodovice (doprava do školy).  

Do 6. výzvy OPZ MAS Podchlumí – Sociální služby a sociální začleňování II byl zaregistrován jeden projekt, 

který ale bohužel nesplnil kritéria přijatelnosti. Další výzva již nebyla ze strany MPSV povolena.  

 

V průběhu roku 2020 pracovníci MAS zajišťovali v rámci realizace projektu SCLLD školám animaci, 

tj. metodickou pomoc ZŠ/MŠ/ZUŠ s výběrem projektů ze zjednodušeného financování, tzv. šablon, 

zaškolení škol pro čerpání dotací, průběžnou konzultační činnost při realizaci projektu, při komunikaci se 

zřizovateli apod. 

Od poloviny roku 2020 začali zaměstnanci spolku připravovat strategii pro nové programové období. 

Účastnili se několika školení na toto téma. První fází příprav je provedení standardizace, ke které patří i 

kontrola a úprava dokumentů spolku, jednání s obcemi o stanovení územní působnosti MAS, apod.  
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5. PROJEKT ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 

SCHOPNOSTÍ MAS PODCHLUMÍ 
 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí“ (dále jen „LEADER MAS 

Podchlumí“) spolek realizuje v letech 2015 – 2023 a finančně je podpořen z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Jeho celkové způsobilé výdaje 

jsou vyčísleny na částku 11.390.000 Kč, z toho výše dotace dosahuje sumy 10.820.500 Kč. Z projektu jsou 

hrazeny činnosti přípravy, administrace a realizace strategie CLLD. A dále činnosti spojené s animační 

činností spolku a metodickou podporou škol na území MAS při čerpání tzv. ŠABLON - projektů 

zjednodušeného vykazování. O tuto pomoc zažádalo cca 8 škol, kterým manažeři spolku poskytli 

metodickou podporu.  

Během roku 2020 byly podány dvě průběžné žádosti o proplacení. První za období leden – červenec 

2020, druhá za období srpen – říjen 2020.  Tyto průběžné platby, které tvořily pouze mzdové výdaje projektu 

LEADER MAS Podchlumí, byly ze strany řídícího orgánu zkontrolovány, případně drobně opraveny a 

proplaceny. Zbývající částka k proplacení a kontrola všech nákladů za rok 2020 byla součástí 4. žádosti o 

platbu (dále jen ŽOP), kterou podaly zaměstnankyně spolku v únoru roku 2021 a jenž řídící orgán schválil a 

spolku proplatil. 

Největší položkou ŽOP číslo 4 byly za rok 2020 opět mzdové náklady na přípravu a administraci výzev, 

na přípravu nového programového období, a dále mzdové náklady na animační činnosti a metodickou 

podporu škol při čerpání šablon. Žádost obsahovala i náklady na nájemné kanceláře, cestovné, kancelářské 

potřeby a provedení auditu spolku i ověření dotace LEADER MAS Podchlumí. 
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6. ZNAČENÍ – PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT® 
 

MAS Podchlumí, z.s. je koordinátorem značky 

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.  Jejími držiteli 

se mohou stát výrobci řemeslných, uměleckých, 

potravinářských, zemědělských a přírodních 

produktů vážících se k oblasti Podchlumí, 

Podzvičinska a Královédvorska.  Certifikát je 

udělován na období dvou let.  

Každoročně místní akční skupina na začátku 

léta vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o 

udělení této značky, s termínem jejich přijetí do 

konce srpna. V polovině září se schází certifikační 

komise, která rozhoduje, kterému výrobku bude 

známka udělena. Zároveň je při této příležitosti 

potvrzován certifikát u výrobků, které ho používají 

již delší dobu a jejich výrobci si zažádali o 

prodloužení jeho platnosti.  

Letošní výzva k předkládání žádostí o udělení 

značky měla pořadové číslo třináct. Výrobci mohli 

své žádosti doručit do 21. srpna 2020, komise 

zasedala 11. září v Holovousích.  Členy certifikační 

komise jsou zástupci MAS Podchlumí, z.s., MAS 

Královédvorsko, z.s., Podzvičinska, z.s., Asociace 

regionálních značek, místních zemědělců, 

ovocnářů a odborníků. 

Certifikáty byly výjimečně předávány buď 

osobně v kanceláři MAS Podchlumí, z.s. nebo 

zasílány poštou. Pro nouzový stav se nekonaly 

tradiční Slavnosti Holovouských malináčů, kde se pravidelně certifikáty producentům předávaly. 

Výrobků se značkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt® evidujeme celkem 45 od 31 výrobců. 

 

Nově certifikát získali tito producenti:  

 

• Džemy, povidla, sirupy - Ing. Jana Šrytrová 

• Ekologické hovězí maso z Podzvičinska - Vladislava Přibylová 

• Miletínské pivo - Pivovar Miletín, s.r.o 

• Zahradní keramika - Keramika Jirsová, Foltová 

• Skleněné vánoční ozdoby - Vánoční ozdoby DUV - družstvo 

• Ručně vyráběné lokální produkty pekárny Švamberk - Švamberk Invest, s.r.o. 
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Žádost o obnovení značky: 

• Hořické trubičky z Miletína - Pravé hořické trubičky s.r.o. 

• Dobrovodské kysané zelí bílé a červené - ZD Podchlumí Dobrá Voda 

• Včelí med z Konecchlumí, Jablka z Konecchlumí, Ovocné mošty z Konecchlumí - Ing. Jan Kučera 

• Ostroměřský česnek - Bc. Daniela Tučková 

• Pramenitá voda ze studně Mariánské v Lázních pod Zvičinou - Pod Zvičinou s.r.o. 

• Bašnická jablka - Zemědělské družstvo Bašnice 

• Mýdlo s kozím mlékem - Naďa Chmatilová 

• Podkrkonošské košíkářství - Martin Mádle - proutěný ateliér 

• Hořické trubičky - Olča, s.r.o. - Miroslav Horáček 

• Hořické pralinky a čokoláda – Bc. Eva Rodrová 
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• Ovoce z Podchlumí - Petr Kareš 

• Med květový a medovicový - Hořická lesní, s.r.o. 

• Podzvičinský čerstvý kozí sýr v syrovátce – Bc. Lenka Lacinová - FARMA POD ZVIČINOU 

• Kosmetika Álma-Linné - Álma-Linné, s.r.o. 

• Miletínské modlitbičky - Erben, s.r.o. 

• Kubištovy oplatky - JANKA Jana Kubištová 
 

Výrobky značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt® spolek propaguje na svých pracovních cestách, při 

jednání valné hromady, na akcích, které pořádá nebo se jich účastní. V rámci projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Hořice II nabízí zaměstnankyně „jedlé“ výrobky jako občerstvení pro lektory a účastníky 

akcí. Často jsou odměnou žákům a dětem za účast v soutěžích nebo při akci NUDA?...Neznáme!!!.   

Pro propagaci značky zajistila MAS Podchlumí, z.s. v roce 2020 přípravu a tisk katalogu regionálních 

produktů, který byl vydán ve formátu DL v počtu 7 000 ks. Brožury obdržela informační centra v okolí, 

jednotlivé obce a největší část samotní držitelé značky. Dále byl producentům nabídnut banner se značkou 

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®. Nabídky využila téměř polovina oslovených producentů. 
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7. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HOŘICE II  
      MAS Podchlumí, z. s. je v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2022 

realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání pro OPR Hořice II (dále 

jen MAP II), a to na základě žádosti o dotaci podané 14. 5. 2018 na MŠMT, 

s rozpočtem cca 9 666 841 Kč. Po krátké pauze tak spolek navazuje na 

projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, který byl realizován 

v letech 2016 – 2017. Soulad s MAP je podmínkou pro čerpání některých 

dotací škol na investiční projekty.  

V roce 2020 došlo k personálním změnám na pozici koordinátora implementace. Pozice Hlavního 

manažera projektu a finančního manažera zůstaly nezměněny. 

Do standartní realizace projektu zasáhla koronavirová krize, která uzavřela školy a tím skončila i 

možnost připravovat setkání a školení pro cílové skupiny projektu. Vzdělávání přešlo do on-line formy, 

stejně tak schůzky a setkávání pracovní. Pravidelně probíhala spojení s řediteli základních a mateřských škol, 

na které byli zváni odborníci z oblasti školství, zástupci zřizovatele i ORP. 

 

Cíle projektu byly rozděleny do čtyř základních oblastí - klíčových implementačních aktivit. 

1) Podpora pedagogických pracovníků a rodičů  

2) Místně zakotvené učení, podpora regionální identity  

3) Podpora kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání 

4) Podpora čtenářské/matematické gramotnosti, předškolní vzdělávání 

K naplňováním těchto cílů aktivně pomáhá činnost pracovních skupin, které byly na počátku projektu 

ustanoveny. 

V projektu MAP II se jedná konkrétně o: 

• Pracovní skupinu po financování 

• Pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• Pracovní skupinu pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

• Pracovní skupinu pro rovné příležitosti 

• Pracovní skupinu pro místně zakotvené učení  

Členy těchto skupin jsou především pedagogové napříč jednotlivými stupni mateřského, základního  i 

středního školství, odborníci na danou oblast, zřizovatelé.  

Důležitými spolupracovníky projektu, především v oblasti zprostředkovatele mezi jednotlivou školou a 

MAP II, jsou koordinátoři škol. Téměř výhradně jsou na této pozici ředitelé škol.  

V území pracují také místní lídři, což jsou pedagogové - experti, kteří přesahem své práce přispívají 

k rozvoji a podpoře gramotností v území. 
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Implementační aktivity, které jsou pro cílovou skupinu a širokou veřejnost nejvíce viditelné, probíhaly 

omezeně z důvodu Covid-19 po celý rok přibližně na třech úrovních. 

• Akce a aktivity zaměřené jako osvěta pro rodiče a veřejnost: 

o Nuda? Neznáme! 

o Škola a rodiče! - přednáška dr. Václava Mertina 

o Přírodní zahrada 

o Výstavky týkající se nabídky ZŠ a MŠ v území, neformálního 

vzdělávání 

o Naučné stezky pro děti i jejich rodiče 

o Seminář pro rodiče předškoláků - První třídou bez 

problémů; Práva a povinnosti rodičů v průběhu školní 

docházky 

o Bít, či nebít? - přednáška o Komenského pojetí výchovné 

kázně - dr. Hábl 

 

 

• Akce zaměřené na podporu kompetencí dětí a žáků: 

o Listování - scénické čtení 

o Čtenářství s p. Ivou Procházkovou  

o Malá Technická Univerzita 

o Sférické kino 

o Knížkohraní s paní Fenyklovou 

o Knihobudky 

o Hmyzí domečky 

o Výtvarná a literární výzva (a následná výstava v muzeu) 

o Čarodějná parta čaroděje Modromíra 

o Mediální a digitální gramotnost Mgr. Vaníčkové 

o Spolupráce se SŠ - Nejlepší číslo na světě 
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• Akce pořádané pro rozvoj profesních znalostí pedagogů: 

o Seznámení s diagnostickým programem iSophi ( zprostředkování nákupu pro MŠ; za MAP II 

nakoupeny 3 ks - zápůjčka některým menším MŠ) 

o Růst společně -webinář pro MŠ pedagogy 

o Rétorika pro pedagogy 

o Podpora legislativních znalostí –Mgr. Michaela Trejtnarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S projektem dlouhodobě spolupracuje Mgr. Lacinová - logoped. Je podporou v mateřských školách při 

včasné diagnostice řečových vad a zároveň odborným konzultantem. Některé společné aktivity, 

dlouhodobě připravené (Logopedické divadlo spojené s přednáškou pro rodiče), nebylo možné pro uzavření 

společenského života a institucí realizovat a byly přeloženy na náhradní termíny. 

Území nemá obsazenu pozici sdíleného psychologa, kterého by školy mohly dle potřeby oslovovat 

s konkrétními potřebami a požadavky. Dlouhodobě se nedaří oslovit a zaujmout experta z oboru. 

Implementace probíhá v souladu s nastaveným Ročním akčním plánem, který je pravidelně aktualizován.  

Neuskutečněné implementační záměry jsou přesouvány na termíny v roce 2021 a budou realizovány 

dodatečně, popř. zrušeny a nahrazeny jinými. 
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8. DOTACE OD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA 

ČINNOST 
 

Dotace poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve 

výši 150.000,- Kč pomohla financovat provozní činnosti MAS 

Podchlumí, z.s.  a byla využita například na:   

 

 

• pokrytí mzdových nákladů spojených s vlastní činností MAS v roce 2020 (podpora 

regionálního rozvoje, propagace a rozvoj regionu, značení regionálních produktů) 

• úhrady telefonních a internetových služeb  

• cestovní náhrady zaměstnanců 

• roční udržovací poplatek pro účetní program 

• úhradu členských příspěvků do Národní a Krajské sítě místních akčních skupin 

• pořízení Cloudového úložiště Synology 

• nákup programu KEO majetek 

 

Dotace byla 100 %. 
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9. AKCE 
Vzhledem k epidemiologické situaci způsobené virem COVID-19 a zrušení téměř všech kulturních a 

obecních akcí, se MAS Podchlumí v roce 2020 nemohla prezentovat na žádných akcích.  

10. VZDĚLÁVÁNÍ 
MAS Podchlumí, z. s. je členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Královéhradeckého kraje, které 

řeší problematiku MAS na území Královéhradeckého kraje. Krajské sdružení pravidelně 2 - 3x za čtvrtletí 

pořádá setkání všech místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. Setkání jsou především místem pro 

výměnu zkušeností a předání dobré praxe. Zástupci MAS Podchlumí se těchto setkání pravidelně v roce 

2020 účastnili, někdy online formou, a to v těchto termínech:  

• 24. ledna (Vysokov, Komunitní centrum) – 88. zasedání - Zprávy z PS NS MAS, z NSK, výměna 

zkušeností s realizací SCLLD a MAP, plán zasedání, … 

• 12. června (Javorský mlýn, Lázně Bělohrad) – 89. zasedání -  Zpráva kontrolní komise, Hospodaření 

KS za rok 2019, Zprávy z NS MAS a PS, výměna zkušeností, diskuse ke střednímu článku, ….. 

• 27. srpna (Restaurace CHLUM u Vyskře) – 90. zasedání – Propagace KS MAS, Zprávy z NS MAS a PS, 

Výměna zkušeností s realizací SCLLD, program a organizace dvoudenního jednání KS,….  

• 17. prosince (online) – 91. zasedání – Informace z NS MAS, Rozpočet a Plán činnosti na rok 2021, 

diskuse,…  

Dále se pracovníci MAS účastnili seminářů a workshopů:   

• 15. ledna (Horní Libchavy) --  Workshop „Práce s podřízenými“ 

• Podzim - zima -  semináře pořádané PR skupinou (KS NS MAS ČR) – například – CANVA, Jak na sociální 

sítě, Psaní tiskové zprávy, apod.  

• Podzim - zima  - semináře pořádané NS MAS ČR – projekt „Masky v obraze“ – například: Právní 

minimum I, II,  Mzdové účetnictví, Účetní závěrka, Finanční řízení, … 

 

Zástupci projektu MAP pro ORP Hořice II se pravidelně účastní tzv. platforem, což jsou setkání se 

sdílením zkušeností a získáváním informací:   

• 21. ledna (Spolkový dům Černilov) – 23. setkání: Strategické rámce MAP, Koordinace implementace 

IKAP II a MAP II, NPI ČR – aktuality, diskuse,… 

• 9. dubna (online) – 24. setkání:  

• 19. června (Hořice, Městské muzeum) – 25. setkání: Strategické rámce, Koordinace implementace 

IKAP, IKAP II a MAP II, Zprávy z PS Vzdělávání, diskuse,….  

• 18. září (Hrad Pecka) – 26. setkání:  Zprávy z IKAP, IKAP II, PS Vzdělávání, Nová výzva MAP III, 

diskuse,… 

• 5. listopadu  (online) – 27. setkání: MAP III 

 

Další absolvovaná školení v rámci projektu MAP Hořice II: 

• Říjen - prosinec – PR akademie (Mgr. Dana Janková)  

http://www.maspodchlumi.cz/


 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 

18 

 

11. OSTATNÍ ČINNOSTI MAS PODCHLUMÍ 
 

Program rozvoje obce, žádosti o dotace obcím – MAS ve spolupráci s Mikroregionem Podchlumí nabízí 

obcím pomoc se zpracováním jednodušších žádostí o dotace (POV KHK, POV MMR apod.) a zpracovává pro 

ně strategické plány. V roce 2020 pomohly obci Ostroměř a Volanice. 

Půjčování vybavení – MAS Podchlumí, z.s. vlastní majetek pro propagační činnosti – pódium 8x6 m,  

parket 8x6 m,  15 jarmarečních stánků, který byl pořízen z dotace projektu Spolupráce v roce 2009.  

Toto vybavení je obcím MAS půjčováno za úplatu, která je použita na případné opravy, revize a nákup 

náhradních dílů. Nemalým nákladem této aktivity je platba nájemného, neboť celá sestava je uložena 

v areálu VŠUO.  Vzhledem k absenci obecních slavností, bylo vybavení půjčováno pouze výjimečně.  

Jarmareční stánky jsou pro držitele značky PODKRKONOŠÍ – regionální produkt® poskytovány zdarma.  

Organizační zajištění školení pro Mikroregion Podchlumí –  mikroregion získal dotaci na dvouletý projekt 

„Vzdělaný Mikroregion Podchlumí“, v rámci kterého mělo být uspořádáno pro starosty 8 seminářů a 2 

výjezdy s regionální tématikou. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo nakonec z projektu odstoupeno a 

spolek pro mikroregion uspořádal pouze 1 seminář na téma „Obecně závazné vyhlášky“.  

12. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU 

A VÝVOJE 
Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

13. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A     PRACOVNĚ PRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 
Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír a 

ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem vzdělávání.  

14. INFORMACE O EXISTENCI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

V ZAHRANIČÍ 
Společnost neměla k 31. 12. 2020 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost byla soustředěna v sídle 

společnosti. 

15. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH 

PO DNI UZÁVĚRKY 
Po dni účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu VZ. 

http://www.maspodchlumi.cz/
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16. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020, ZPRÁVA 

AUDITORA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
Účetní závěrka je samostatnou přílohou této výroční zprávy.  

Audit provedla společnost ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., (oprávnění KaČR 1991), pod vedením 

odpovědné auditorky Ing. Daniela Burianové  LL.M.  Kopie výroku auditora je v příloze. 

 

Rozvaha  

V roce 2020 nebyl v MAS Podchlumí, z.s. pořízen žádný investiční majetek. Na základě darovací smlouvy 

byl do Obce Dobrá Voda u Hořic převeden investiční majetek – Elektrická poklopová pec na keramiku – 

KITTEC X (pořizovací cena 82.437 Kč), který byl pořízen z dotace Komunitní venkov. Konečný stav účtu 022 

k 31.12.2020 je 1.048.613,34 Kč.  

Na podrozvahových účtech je evidován drobný majetek, jehož výše dosahuje částky 478.171,66 Kč u 

drobného hmotného a 76.905,50 Kč u drobného nehmotného majetku. Během roku 2020 spolek pořídil 

například Cloudové úložiště Synology, program na evidenci majetku nebo diagnostiku iSOPHI z projektu 

MAP II. V průběhu roku 2020 byl z minulých dotací Komunitní venkov, Ovocná stezka I, II, apod. převeden i 

tento majetek na základě darovacích smluv do obcí, které byly do těchto projektů zapojeny.  

Běžný účet vykazoval ke konci roku zůstatek ve výši 3.344.737,36 Kč, pokladna 8.907,00 Kč.  

Na pohledávkách dlužili spolku odběratelé 4.500 Kč, tyto faktury jsou již zaplaceny.  

Na přelomu roku nebyly uhrazeny 2 došlé faktury roku 2020, v souhrnné výši 3.245,66 Kč. Jednalo se o 

faktury za telekomunikační služby (O2) a za prodloužení elektronického podpisu (Česká pošta). 

Po dohodě s auditorkou bylo dohodnuto, že účetní opraví zaúčtování schválených žádostí o platbu u 

projektu MAP II, které se dle loňských pokynů neproúčtovalo. Byla doúčtována částka 2.769.890 Kč u 

přímých výdajů a 1.107.956 Kč u paušálních výdajů (MD 955 / DAL 346) 

Celková aktiva i pasiva dosáhla k 31. 12. 2020 částky 4.307.867,71 Kč. 

 

Výkaz zisků a ztráty 

Celkové náklady hlavní činnosti se v roce 2020 vyšplhaly na částku 3.475.452,86 Kč a u hospodářské 

činnosti na 4.858,50 Kč.  

Celkové výnosy hlavní činnosti dosáhly částky 3.618.853,53 Kč, u hospodářské činnosti 10.000 Kč.  

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 vyšel kladný, souhrnně ve výši 148.542,17 Kč (hlavní 

činnost: 143.400,67 Kč; hospodářská činnost: 5.141,50 Kč).   

Do základu daně z příjmu právnických osob byl dán součet dílčích základů dle jednotlivých středisek a 

jeho výše byla vypočtena na částku 17.105 Kč. Vzhledem k uplatnění snížení základů daně nebyla nakonec 

hrazena žádná daň z příjmu.  

 

 

 

http://www.maspodchlumi.cz/


 

MAS Podchlumí,z.s.   
Holovousy 39, 508 01 Hořice 
www.maspodchlumi.cz 
IČ: 270 15 947 

20 

 

Ostatní 

V lednu byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků, která prokázala soulad 

skutečnosti s účetnictvím. Hospodaření bude zkontrolováno Dozorčí komisí MAS Podchlumí. 

 

 

V Holovousích dne:  31. května 2021 

Výroční zprávu sestavily:       Výroční zprávu schválila:  

 

 Ing. Kateřina Burianová    Ing. Helena Kráčmarová      Mgr. Zdeňka Novotná   Mgr. Jana Němečková 

 

 

…………………………              ……………………………         ……………………………              ………………………………  
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17. PŘÍLOHY (VÝKAZY K 31. 12. 2020) 

 

 



 

22 

 

 

 

 


