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Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 16. 3. 2016, 16:30, Hořice  

 
Usnášeníschopnost Valné hromady:  ANO (dle přílohy – prezenční listina – 20 osob, 56 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 15 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny rozmezí 0-20 %) 
 

Zapisovatel: Ing. Petra Štěpánková 
Ověřovatel: Ing. Kateřina Karešová 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD) 
3. Návrh rozpočtu na rok 2016 
4. Různé 
5. Večeře 

 
1. Zahájení – předsedkyně místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s., Mgr. Jana Němečková, přivítala všechny 

přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Valné hromady i splnění podmínky 
49 % u veřejného sektoru i zastoupení zájmových skupin, seznámila přítomné s programem jednání, a 
v řádném termínu zahájila zasedání. Zapisovatelkou byla navržena Ing. Petra Štěpánková a 
ověřovatelem zápisu Ing. Kateřina Karešová. 

 
Zastupování na základě plné moci přinesli:   
• Obec Cerekvice nad Bystřicí zplnomocňuje Mgr. Kristýnu Švůgerovou 
• Bc. Petra Barešová zplnomocňuje Ing. Kateřinu Burianovou 
• Ing. Tomáš Gabriel zplnomocňuje Mikroregion Podchlumí  
• VŠUO Holovousy, Ing. Vácha zplnomocnil svého zaměstnance Ing. Aleše Matějíčka, Ph.D. 
 
Omluvili se: Mgr. Martina Berdychová, Karas Mlázovice, o.s. (Ing. Marcela Dobšová), ZO ČZS Vysoké Veselí 
(Ing. Zdeněk Peroutka), Ing. Tereza Šubrtová, Mgr. Michal Trousil, Ph.d., Město Hořice (Ivan Doležal), Město 
Miletín (Bc. Miroslav Nosek). 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí schvaluje program jednání, zapisovatelku Ing. Petru Štěpánkovou 
a ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Karešovou. 

 
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014 – 2020 (SCLLD) 

 
- Manažerka MAS představila dokončenou SCLLD, která se zpracovávala od podzimu 2012. Konzultována byla 

se supervizorem TIMA Liberec. Prezentace z představení SCLLD viz web MAS. Aktuální verze SCLLD na 
http://www.maspodchlumi.cz/sclld-2014-2020. Představeny byly také alokace do jednotlivých fichí i 
harmonogram vyhlašování výzev, viz následující tabulka, příloha č. 1. Představeny rámcově byly jednotlivé 
fiche. K SCLLD neměl žádný partner připomínky, takže bude podána v této podobě v informačním systému 
MS2014+. Následovat bude několikaměsíční schvalovací proces. Po splnění přijatelnosti bude podána 
žádost o podporu režií MAS. V území bude prováděna animace, konzultace a na podzim 2016 budou 
vypsány první výzvy k předkládání projektů. 

http://www.maspodchlumi.cz/
http://www.maspodchlumi.cz/sclld-2014-2020
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Příloha č. 1: Harmonogram a výše finančních prostředků dle jednotlivých opatření (IROP, OPZ)/fichí (PRV) SCLLD 

 
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2: VH MAS schvaluje SCLLD MAS Podchlumí, z. s. na roky 2014-2020, prohlašuje ji za závazný 
dokument činnosti a rozvoje MAS Podchlumí, z. s. a pověřuje manažerku jejím formálním dopracováním a 
odevzdáním. 
 
Usnesení č. 3 VH MAS pověřuje Radu schválením úprav SCLLD na základě formálních a věcných připomínek 
řídících orgánů.  
 
Usnesení č. 4 Valná hromada schvaluje přílohu č. 1 (harmonogram a výši finančních prostředků dle jednotlivých 
opatření (IROP, OPZ)/fichí (PRV) SCLLD) pro období 2016 – 2023 
 
Usnesení č. 5 Valná hromada schvaluje postup v přípravách výzev následovně: Valná hromada bude schvalovat 
hrubý rámec podoby a harmonogram čerpání fichí na následující rok a deleguje na Radu MAS rozhodnutí o výši 
finanční alokace na konkrétní výzvu včetně časového harmonogramu, konkrétních preferenčních kritérií a 
podmínek přijatelnosti odrážejících cíle SCLLD v souladu s daným OP a SCLLD 
 

3. Návrh rozpočtu na rok 2016 – na základě aktuálně známých a dostupných informací byl sestaven návrh 
rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obsahuje i dohadné položky, např. předpoklad příjmu dotací, které 
prozatím nejsou vázány smlouvou o dotaci, ale již byla podána žádost o dotaci, která prochází 
schvalovacím procesem. 

http://www.maspodchlumi.cz/
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Příloha č. 2 Rozpočet MAS na rok 2016 

 
 

Proběhlo hlasování: 
pro: 19  proti: 0   zdržel se: 1 

 
Usnesení č. 6 VH MAS schvaluje rozpočet na rok 2016.  
 

4. Různé 
 

a) Současné projekty a personální obsazení MAS: 
 
Projekt na režie SCLLD (ex-post financování, do 31. 12. 2023): 

- Ing. Kateřina Burianová - (od 12/2014), nyní na 0,3 p.ú.  
- Ing. Petra Štěpánková – (od 06/2015) nyní na 0,5 p.ú. 
- Ing. Helena Kráčmarová – (od 04/2016 na 0,8 p.ú.) 

 
Projekt MAP (ex-ante financování, do 12/2017) – žádost o dotaci podána 23. 11. 2015, přijatelnost a formální 
požadavky splněny 14. 12. 2015, věcné hodnocení přijato 10. 2. 2016, Výběrová komise 24. 2. 2016 krácení 42 tis. 
Kč na 3 143 tis. Kč: 

- Ing. Irena Janáková (od 02/2016 – na 0,3. p.ú., od 03/2016 na 1,0 p.ú.) 
- Ing. Helena Kráčmarová (od 04/2016 na 0,2 p.ú.) 
- Mgr. Michaela Tomášková (od 03/2016 na 0,5 p.ú.) 
- Bc. Vojtěch Drahoňovský (od 03/2016 na 0,5 p.ú.) 

 

http://www.maspodchlumi.cz/
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b) Projekt Ovocné stromy v krajině  
 
V návaznosti na projekt spolupráce 3 MAS (Podchlumí, Strážnicko, Nad Orlicí) Venkovské tradice v krajině (2011) 
chceme navázat s komplexním programem spolupráce, který je zaměřen na spolupráci MAS a odborných institucí 
se zaměřením na záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a využití tématu v projektech návratu krajinných 
struktur, řešení následků změny klimatu, obohacení a rozvoj krátkých řetězců spotřeby v regionech a vzdělávání 
v regionech a roli MAP. V současné době probíhají jednání s VŠÚO Holovousy, zapojenými MAS (z ovocnářských 
regionů v celé ČR koordinující partnery), partnery (univerzity, zahrádkářské organizace, výzkumné organizace jako 
VŠUO, ČSOP, CHKO, Český zahrádkářský svaz, Ovocnářská unie, zahraniční partneři), donátory (KHK, CSV, SPOV, 
Nadace partnerství, ministerstva, OP Interreg, Danube, ČR-PL). Inovativní by projekt měl být v příslušnosti 
k regionu, kdy v našem území budeme zkoumat Holovouský malináč a Třešeň Karešova z hlediska vhodnosti 
výsadby. V první fázi (pilotní projekt do léta 2016) vznikne 1) manuál původních odrůd (návrat původních odrůd do 
krajiny - kdy, jaké odrůdy a kam se mají sázet, krajinotvorný prvek, resilience na klimatické změny), 2) leták odrůd, 
3) vzdělávací semináře pro cílové skupiny - bude třeba osvěta o smyslu projektu. Vychovat mladé 
ovocnáře/školkaře v každém regionu a nalézat nadšené ovocnáře, které bychom propojili s realizací projektu. 
 
Cíl(e) projektu: Záměr multiplikuje projekty Venkovská tržnice v krajině I-III (2013), na který chceme navázat 
komplexním programem spolupráce MAS v celé ČR a odborných institucí s názvem "Milion ovocných stromů pro 
krajinu", zaměřeného na záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a využití tématu v projektech návratu 
krajinných struktur, řešení následků změny klimatu, obohacení a rozvoj krátkých řetězců spotřeby v regionech. 
Cílem tohoto metodicky a propagačně zaměřeného projektu je podíl MAS z našeho kraje na uplatnění a vytvoření 
celostátní Metodiky pro výsadbu tradičních a vzácných ovocných dřevin do krajiny Čech a Moravy.  
 
Metodika pro výsadbu tradičních a vzácných ovocných dřevin vzniká od zimy 2015 a měla by být dokončena v první 
polovině roku 2016. Metodika ucelí a realizátorům výsadeb představí možnosti výsadeb na místa s různými 
klimatickými podmínkami s ohledem na krajinotvorný a ekologický význam, estetické funkce, ozdravení krajiny. 
Využitelná bude nejen pro MAS, které mohou na bázi Metodiky podporovat projekty výsadeb odolných odrůd do 
krajiny ze své alokace z OP ŽP, ale také pro další regiony v ČR v klimatologii, agrotechnice, pedologii, ekologii, 
krajinářství, turismu, potravinářství atd. 
 
Osnova Metodiky: 
KDE JE VHODNÉ SADIT OVOCNÉ STROMY 
- Oblasti ČR a jejich vhodnost pro výsadby 
- Využití pro KPÚ, USES 
JAK SADIT OVOCNÉ STROMY A JAK JE UDRŽOVAT 
- Typy výsadeb – protierozní meze a valy, ovocné remízy, aleje mimo komunikace I, 
II, (III) třídy, obecní sady, polní sady, pastevní sady, školní zahrady a kde je vytvářet – 
výsadby respektující vlastnické vztahy, krajinné struktury; 
- Rozlišení 5 zón výsadby v katastru obce z hlediska náročnosti péče, krajinného i 
ekologického významu; 
- Stromky vhodné pro výsadby - věk, tvar a stáří stromů, kořeny …vysokokmeny…., 
výsadba, spon, oplocení, údržba. 
JAKÉ OVOCNÉ STROMY SADIT 
- Druhy a odrůdy dle oblastí ČR a jejich vhodnost pro výsadby 
- Krátký popis druhů a odrůd pro výsadby 
FINANČNÍ NÁKLADY VÝSADEB 
- Příklad výsadbového plánu s finanční tabulkou 
- Možnosti financování 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE (MAS obcí, mikroregionů, sdružení v ČR) 
 

http://www.maspodchlumi.cz/
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Bylo zažádáno o příspěvek od Královéhradeckého kraje, který bude využit na úhradu nákladů spojených s tvorbou 
Metodiky, kterými budou mzdové náklady a odborné služby na zpracovatele metodiky, na tisk, grafické práce a 
distribuci do území kraje. Metodika bude poskytována zdarma. Partnerem projektu je MAS NAD ORLICÍ 
(koordinátor), o.p.s. a VŠÚO Holovousy (odborný metodik pro určení vhodnosti a kvality odrůd ovocných stromů 
pro výsadby). 
 
Usnesení č. 7 VH MAS schvaluje přijetí daru Rady KHK a realizaci pilotního projektu Venkovské tradice a ovocné 
stromy v krajině 
 

c) Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 
 
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj všeho, co se týká vzdělávání v ORP Podchlumí. Zahrnuje činnost 
rozvojovou, vzdělávací i sebevzdělávací pro učitele, ředitele i přátele škol. Usilováno bude o ukázku práce 
s metodami spolupráce, které jsou jinde běžné, ale v našem školství své místo teprve hledají. Představovány budou 
metody jako stínování, síťování, mentoring (koučink pro ředitele). Náplní projektu bude také vzájemné sdílení, 
srovnávání ŠVP, přenos dobré praxe. Projekt bude probíhat 02/2016 – 12/2017 v rozpočtu cca 3 mil. Kč 
 
 

 
Zapsala dne: 16. 3. 2016     ........................................... 

 Ing. Petra Štěpánková 
 
 
Ověřovatel:      ............................................ 

   Ing. Kateřina Karešová  
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu z jednání: 
 

1) Prezenční listina  
2) Pozvánka na Valnou hromadu 
3) Plná moc zástupce pověřené osoby 4x 

http://www.maspodchlumi.cz/

