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Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 konaného dne 3. prosince 2019 od 16:30 v Hořicích 

Usnášeníschopnost Valné hromady:  ANO (dle prezenční listiny – 20 přítomných) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO  
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO  

 

 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Informace o výzvách MAS 
3. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
4. Schválení přesunu finančních alokací PRV na základě změny strategie 
5. Realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II 
6. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2019 
7. Plán činností MAS, návrh rozpočtu a stanovení výše členských příspěvků na rok 2020 
8. Různé 

 

1. Zahájení  
 

Předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny přítomné a dle 
prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady, splnění podmínky 49 % u veřejného sektoru i 
v zastoupení zájmových skupin a zasedání zahájila.  Slovo předala manažerce spolku Ing. Tereza Šubrtové, která 
přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. 
Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu Ivan Doležal a Martin Křovina zastupující X – COMP CZ s.r.o. 

 

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje program zasedání, 
zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ivana Doležala a Martina Křovinu 
zastupujícího X – COMP CZ s.r.o. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 1 bylo schváleno. 
 
 

2. Informace o výzvách MAS 
 
Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o výzvách MAS Podchlumí, z.s. ve třech programových rámcích. 
 

1. IROP 
- Počet ukončených výzev: 6 
- Aktuálně vyhlášené výzvy: 
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o 7. výzva IROP – Bezpečná doprava II, vyhlášení od 28.11.2019 do 31.3.2020, alokace CZV: 
4.306.318 Kč 

o 8. výzva IROP – Rozšíření dostupnosti a kvality sociálních služeb II, vyhlášení od 18.11.2019 do 
30.4.2020, alokace CZV: 3.481.218 Kč 

- V roce 2020 budou vyhlášeny ještě dvě výzvy, a to do opatření Cyklodoprava a Infrastruktura ve 
vzdělávání.  

 
2. OPZ 
- Počet ukončených výzev: 4 
- Aktuální vyhlášené výzvy: 

o 5. výzva OPZ – Prorodinná opatření II, vyhlášená od 28.8.2019 do 13.12.2019, alokace 2.468.990 
Kč 

o 6. výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování II, vyhlášená od 24.9.2019 do 30.11.2019, 
alokace 3.163.404 Kč (čerstvě byl ukončen příjem žádostí) 

- V případě vyčerpání alokace v těchto výzvách již nepředpokládáme vyhlášení žádné výzvy v tomto 
programovacím období. 

 
3. PRV 
- Počet ukončených výzev: 3 
- Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy, probíhá změna strategie. Alokace na výzvy je předmětem bodu 4 

tohoto jednání.  
 

3. Zhodnocení stavu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

Ing. Tereza Šubrtová představila Valné hromadě tři realizované programové rámce, které MAS realizuje v rámci 
své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Byly představeny již zrealizované projekty 
s fotodokumentací, grafy s aktuálně proplacenými a zazávazkovanými finančními prostředky v rámci jednotlivých 
programových rámců.  

 

4. Schválení přesunu finančních alokací PRV na základě změny strategie 
 
Ing. Tereza Šubrtová informovala přítomné o podané změně strategie č. 8 v programovém rámci PRV, která byla 
schválena na posledním zasedání Valné hromady MAS Podchlumí, z.s. dne 25.6.2019. Ing. Tereza Šubrtová 
představila přítomným původní alokace ve schválené strategii, kolik Kč je momentálně vyčerpáno, poté 
navrhované celkové alokace na opatření a minimum, které zbyde na následující výzvy MAS.  
 
Původní alokace ve schválené strategii/vyčerpáno 

• F1 - Zemědělské podnikání   7.000.000/5.762.214 
• F2 - Zemědělské produkty   1.500.000/512.651 
• F3 - Nezemědělské podnikání   3.679.040/1.463.832 
• F4 - Krátké řetězce a místní trhy  2.000.000/0 
• F5 - Rekreační funkce lesa  1.000.000/1.000.000 
• Spolupráce     724.180/0 

----------------------------------------------------- 
Celkem 15.903.220/8.738.697 
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Navrhovaná celková alokace na opatření/minimum, které zbyde na výzvy 
 
• F1 - Zemědělské podnikání    8.999.613/3.237.399 
• F2 - Zemědělské produkty    763.250/250.599 
• F3 - Nezemědělské podnikání   1.990.357/526.523 
• F4 - Krátké řetězce a místní trhy  
• F5- Rekreační funkce lesa    1.000.000/0 
• Spolupráce 
• F6 - Občanská vybavenost    3.150.000/3.150.000 
------------------------------------------- 
Celkem zbyde na výzvy minimálně: 7.164.521  
 
 

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje celkové alokace na dané Fiche 
PRV následovně: 
• F1 - Zemědělské podnikání   8.999.613 
• F2 - Zemědělské produkty   763.250 
• F3 - Nezemědělské podnikání  1.990.357 
• F5 - Rekreační funkce lesa   1.000.000 
• F6 - Občanská vybavenost   3.150.000 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 2 bylo schváleno. 
 

5. Realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II. 
 
Slova se ujala Mgr. Zdeňka Novotná, hlavní manažerka projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II. 
Představila realizační tým projektu, kroužky podpořené z projektu (Malý kutil – RC Konvička, Kroužek robotiky ZŠ 
na Habru, Virtuální realita SPŠK). Dále představila akce spolupořádané projektem nebo s jeho účastí – Voda, 
voděnka, Veletrh středních škol v Hořicích, Nuda? Neznáme!, PRIM – chovatelský den ve Třtěnicích, Slavnosti 
Holovouských malináčů, Zavírání turistické sezony na Zvičině. Představeny byly také pracovní skupiny, které 
v rámci projektu aktivně pracují, zakoupené pomůcky pro školy a NNO, plánované aktivity v roce 2020, povinný 
dokument – Popis potřeb škol.  
 

6. Značka PODKRKONOŠÍ regionální produkt a další aktivity MAS v roce 2019 

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné, že v říjnu 2019 byly certifikovány 2 nové výrobky značkou 
PODKRKONOŠÍ regionální produkt – RAW tyčinky firmy Pravé hořické trubičky s.r.o. a Sirupy a džemy Petr Kareš. 
Certifikát neprodloužila p. Dobrovolná – Fito produkty a Keramika Hořice. Byly zhotoveny nové propagační 
materiály (razítka, papírové tašky, cedule), nový katalog + proběhla propagace na místních akcích ve spolupráci 
s MAS a MAP. 
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7. Plán činností MAS, návrh rozpočtu a stanovení výše členských příspěvků na rok 

2020 

Slova se ujala finanční manažerka MAS Ing. Helena Kráčmarová. V roce 2020 bude MAS Podchlumí, z.s. pokračovat 
v naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).  
 
Nadále bude poskytována animace šablon pro ZŠ, MŠ, ZUŠ. 
 
Po celý rok bude realizován projekt MAP II, v němž bude dle harmonogramu probíhat plánování a realizace 
implementačních aktivit.  
 
I v roce 2020 bude pronajímáno technické vybavení v majetku MAS - jarmareční stánky, pódium a parket stejně 
jako v roce 2019. 
 
MAS Podchlumí, z.s. bude i v roce 2020 koordinátorem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt a bude vyvíjet 
propagační aktivity k rozvoji této značky. 
 
 
Členské příspěvky na rok 2020 
V roce 2019 činily 10,-Kč/obyvatele. Návrh pro rok 2020 je zachování výše tohoto příspěvku. 

 

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s.  schvaluje výši členských příspěvků obcí 
a DSO pro rok 2020 na 10,-Kč/ 1 obyvatele. 

 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 20   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 3 bylo schváleno. 

 
Návrh rozpočtu na rok 2020 
Ing. Kráčmarová dále představila návrh rozpočtu pro rok 2020. V rozpočtu je mimo běžné činnosti počítáno 
s realizací SCLLD, projektem MAP II a s dotací z KHK. Návrh rozpočtu je přílohou toto zápisu. 

 

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s.  schvaluje předložený návrh rozpočtu MAS 
Podchlumí, z.s. na rok 2020. 

 
Proběhlo hlasování: 
Pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 4 bylo schváleno. 

 

8. Různé 

Slova se ujala opět Ing. Tereza Šubrtová a informovala přítomné o budoucnosti MAS v příštím programovacím 
období 2021 – 2027. V roce 2020 započnou práce na nové strategii. Usilovat bude MAS o finanční podporu 
z následujících operačních programů: IROP, SZP, OPK, OPZ+, OP JAK, OPTP. 
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Slova se ujala Mgr. Martina Berdychová, která informovala přítomné o činnosti IKAP a KAP, dále seznámila 
s přípravou grantové politiky KHK. Dodala, že budoucí IROP bude podporovat sportoviště (tělocvičny, venkovní 
hřiště) – důraz na pohybovou gramotnost dětí.  
 
 

 
Zapsala dne: 4. 12. 2019 Ing. Helena Kráčmarová    
 
 
 
 

………………………………………………………… 
                     Ing. Helena Kráčmarová 
 
 
       …………………………………………………………   
       Ing. Tereza Šubrtová, vedoucí SCLLD 
 
 
 
Ověřovatelé:    ............................................    ............................................ 

              Ivan Doležal                                         Martin Křovina 
 
 
Přílohy zápisu z jednání: 

1) Prezenční listina  
2) Pozvánka na Valnou hromadu 
3) Návrh rozpočtu MAS Podchlumí, z.s. na rok 2020 
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