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Zápis ze zasedání Valné hromady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 konaného dne 14. února 2019 od 16:30 v Bílsku u Hořic  
 
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. Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

3. Evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

4. Výklad Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin 

5. 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. Petře Štěpánkové, která 
přítomné seznámila s programem jednání, jenž byl jednohlasně schválen. Zapisovatelkou byla navržena Ing. 
Helena Kráčmarová a ověřovateli zápisu Ivan Doležal a obec Cerekvice n. B. zast. Milanem Tobolkou. 

 
Zastupování na základě plné moci přinesli:   

• ZO ČZS Chodovice (Zdeněk Kráčmar) zplnomocnil Ing. Jana Kučeru (fyzická osoba) 
• ZEAS Podhorní Újezd, a.s. (Ing. Petra Soukupová) zplnomocnil Ing. Jitku Koubkovou (fyzická osoba) 

 

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada MAS Podchlumí, z.s.  schvaluje program zasedání, 
zapisovatelku Ing. Helenu Kráčmarovou a ověřovatele zápisu Ivana Doležala a obec Cerekvice n. B. 
zast. Milanem Tobolkou. 

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

 
 
 
 

http://www.maspodchlumi.cz/


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

 

2 

 

2. Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 
Ing. Petra Štěpánková zrekapitulovala přítomným dosavadní průběh realizace strategie. V jednotlivých operačních 
programech a jejich opatřeních představila alokaci, počet výzev, počet přijatých a realizovaných projektů, 
celkovou částku proplacených prostředků žadatelů a zůstatek, který ještě v jednotlivých opatřeních zbývá.  
 

Integrovaný regionální operační program (IROP): 
Ing. Štěpánková představila přítomným Změnu strategie číslo 4, která se týká IROP. Tato změna je vyvolána 
kurzovým rozdílem Eura a Kč mezi vydáním akceptačního dopisu k IROP z března 2017 a současností (bráno dle 
kurzu Evropské centrální banky k 31.10.2018). V programovém rámci IROP tento rozdíl činí ztrátu 1 919 249 Kč. 
Manažerky přítomným sdělily zbývající alokaci i zjištěné projektové záměry v jednotlivých opatřeních IROP.  
Na Techniku HZS již není možné žádat o dotaci, původní alokovaná částka dotace je nedočerpána a tento zůstatek 
bude použit na snížení kurzového rozdílu. Z průzkumu území vyplynulo, že není znám žádný potenciální žadatel 
do opatření Investice do sociálního podnikání, kde zbývá k dočerpání částka 1.mil. Kč. I tato částka bude použita 
na snížení kurzového rozdílu. Zbývající rozdíl bude rozdělen mezi opatření Bezpečná doprava, Cyklodoprava, 
Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb a Investice do vzdělávání, a to dle Změny číslo 4 SCLLD, 
která je přílohou tohoto zápisu. 
Dále se Valná hromada se rozhodla zrušit podporu aktivit zaměřených na Sociální bydlení z opatření Rozšíření 
dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb a podporu aktivit zaměřených na výstavbu a modernizaci 
přestupních terminálů z opatření Bezpečná doprava. 
 

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje Změnu č. 4 týkající se 
programového rámce IROP (pokyny z akceptačního dopisu, změny finančního plánu, indikátorů a 
zrušení podpory aktivit Sociální bydlení a Terminály) Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 2 bylo schváleno. 

 
 
Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
Ing. Štěpánková připomněla, že na prosincové Valné hromadě, byl schválen přesun alokace mezi jednotlivými 
opatřeními v programovém rámci OPZ, k těmto změnám je dále nutné projednat a schválit změny indikátorů 
finančního plánu. Schválené úpravy řeší Změna SCLLD číslo 5, která je přílohou tohoto zápisu.  
 

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada MAS Podchlumí, z. s. schvaluje Změnu č. 5 týkající se 
programového rámce Operačního programu Zaměstnanost (pokyny z akceptačního dopisu, změny 
finančního plánu, indikátorů a zrušení podpory opatření Zaměstnanost a Sociální podnikání) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z.s. „Na společné cestě krajem 
ovoce a pískovce“. 

  
Proběhlo hlasování: 
pro: 20  proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení číslo 3 bylo schváleno. 
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3. Evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Ing. Hronová představila přítomným postup Evaluace strategie, která má 3 základní části: 
1. Část A – evaluace interních postupů a postupů implementace 
2. Část B, C  - Focus group  

 
Na duben se připravuje výjezdní zasedání fokusní skupiny, spojené s inspirativní návštěvou jiné MAS. 

 

4. Výklad Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin 

Ing. Štěpánková seznámila přítomné s výkladem Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin. Tato 
problematika bude řešena na červnovém zasedání valné hromady. 
 

5. Různé 

Mgr. Zdeňka Novotná informovala přítomné o dosavadním průběhu projektu Místní akční plán vzdělávání pro 
ORP Hořice II, který MAS Podchlumí, z.s. realizuje od listopadu 2018. Představila celý realizační tým i naplánované 
aktivity, které jsou pro území Hořicka připraveny.  

 
 
 

Zapsala dne: 15.2.2019  Ing. Helena Kráčmarová 
 
 
       …………………………………………………………   
       Ing. Petra Štěpánková, vedoucí SCLLD 
 
 
 
 
Ověřovatelé:    ............................................    ............................................ 

              Ivan Doležal                                                Milan Tobolka 
 
 
Přílohy zápisu z jednání: 

1) Prezenční listina  
2) Pozvánka na Valnou hromadu 
3) Plná moc zástupce pověřené osoby 2x 
4) Změna č. 4 Strategie CLLD 
5) Změna č. 5 Strategie CLLD 
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