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Zápis ze zasedání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 28. 5. 2018 od 10:00, Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 100 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 40 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 20 %) 
 

Přítomni: Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), ZD Bašnice  
(zast. Ing. Liborem Divokým), Mgr. Jana Němečková, město Hořice (zast. Ivanem Doležalem) – opustil 
zasedání na projednání bodu 2) Výzva „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ 
Host: předseda Výběrové komise Podzvíčinsko, z.s. (zast. Bc. Monikou Benešovou) 
Zapisovatelka:  Ing. Petra Štěpánková 
Ověřovatel:   Zdeněk Rajm 
 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Výzva „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ 
3. Výzva „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“ 
4. Výzva PRV 2 
5. Různé 

 
1. Zahájení 

Ing. Petra Štěpánková přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala 
usnášeníschopnost Rady spolku, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila 
jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Petra Štěpánková, ověřovatelem Zdeněk Rajm. 
 

Návrh na usnesení č. 1/28052018: Rada spolku schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5   proti: 0   zdržel se: 0  
 

Usnesení č. 1/28052018 bylo schváleno. 
 

 
2. Výzva „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ 

Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby 
podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů 
Rady spolku – Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí zastoupen Zdeňkem Rajmem, ZD Bašnice 
zastoupeno Ing. Liborem Divokým a Mgr. Jana Němečková prohlásili svou nestrannost a podepsali Etický 
kodex. Ivan Doležal zastupující město Hořice prohlásil střet zájmů u jednoho z přijatých projektů, proto 
pan Ivan Doležal na projednání této výzvy opustil jednání Rady spolku. 
 
Složení Rady spolku pro výběr projektů v této výzvě je tedy následující: 
Celkem přítomno 5 členů Rady z 5, tzn. nadpoloviční účast = Rada spolku je usnášeníschopná, veřejný 
sektor je zastoupen z 40% tzn. byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů náleží min. 
50% hlasů partnerům, kteří nejsou z veřejného sektoru. 
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Do výzvy číslo 272/03_16_047/CLLD_16_01_053 s názvem „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná 
opatření“ byly předloženy dvě žádostí o podporu. Obě žádosti splnily kritéria formálních náležitostí a 
přijatelnosti.   
 
U těchto žádostí, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bylo provedeno Výběrovou 
komisí věcné hodnocení. Na základě věcného hodnocení a společného projednávání dne 22.5.2018 
následně Výběrová komise vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů. 
Tento seznam projektů byl následně předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání. 
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Předmětem projektu „Příměstský tábor Cesta kolem světa Hořice“ je pořádání turnusů příměstského 
tábora v Hořicích jako nabídku mimoškolní péče o děti konaných dvakrát ročně v období letních prázdnin 
v letech 2019 - 2021 s kapacitou 45 dětí na jeden týdenní turnus. 
 
Projekt Školení družina Monte řeší vytvoření zařízení péče o dítě v době mimoškolního vyučování 
v pracovní dny školního roku pro období 2018 -  2021 (školní roky 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021). 
 
Předsedkyně Výběrové komise i členové Rady spolku konstatovali, že obě žádosti předložených projektů 
jsou kvalitní a jejich realizace přispějí ke zvýšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu MAS 
Podchlumí. Rada spolku poté přistoupila ke schválení projektů k podpoře. Náhradní projekty ani 
nevybrané projekty nebyly v této výzvě stanoveny. 
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Návrh usnesení číslo 2/28052018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování z 1.výzvy OPZ 
„1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ (číslo výzvy: 272/03_16_047/CLLD_16_01_053). 
Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování obsahuje žádosti o podporu žadatelů 
Hořické gymnázium a ZŠ Na Habru.  

 
Proběhlo hlasování (pan Ivan Doležal zastupující město Hořice nebyl hlasování přítomen): 
pro: 4  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 2/28052018 bylo schváleno. 

 
3. Výzva „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“ 

 
Na úvod tohoto bodu jednání byli přítomní členové vyzváni k prostudování Etického kodexu osoby 
podílející se na výběru projektů z této výzvy, čímž byl prověřen střet zájmů jednotlivých přítomných členů 
Rady spolku – všichni přítomní (Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí zastoupen Zdeňkem 
Rajmem, ZD Bašnice zastoupeno Ing. Liborem Divokým, město Hořice zastoupeno Ivanem Doležalem, 
Mgr. Jana Němečková) podepsali Etický kodex. 

 
Do výzvy číslo 273/03_16_047/CLLD_16_01_053 s názvem „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“ byly předloženy dvě žádostí o podporu. Obě žádosti splnily kritéria 
formálních náležitostí a přijatelnosti.   
 
U těchto žádostí, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, bylo provedeno Výběrovou 
komisí věcné hodnocení. Na základě věcného hodnocení a společného projednávání dne 22.5.2018 
následně Výběrová komise vytvořila seznam projektů, seřazených sestupně podle počtu dosažených bodů. 
Tento seznam projektů byl následně předán členům Rady spolku jako podklad pro dnešní jednání. 
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Předmětem projektu Sociální rehabilitace Hořice je vytvoření nové sociální služby, která umožní lidem 
v regionu Podchlumí, v případě, že trpí společenským vyloučením (např. z důvodu duševního onemocnění 
či ohrožením) návrat do běžného života. 
 
Projekt Osobní asistence v ORP Hořice se zaměřuje na poskytnutí terénní nepřetržité služby asistence 
lidem zdravotně i mentálně postiženým, seniorům na 63 let, kteří nejsou soběstační, v jejich přirozeném 
prostředí. 
 
Předsedkyně Výběrové komise i členové Rady spolku konstatovali, že obě žádosti předložených projektů 
jsou kvalitní a jejich realizace přispějí ke zkvalitnění sociálních služeb v regionu MAS Podchlumí. Rada 
spolku poté přistoupila ke schválení projektů k podpoře. Náhradní projekty ani nevybrané projekty nebyly 
v této výzvě stanoveny. 
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Návrh usnesení číslo 3/28052018: 
Rada spolku schvaluje Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování z 2.výzvy 
OPZ s názvem „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“ (číslo 
výzvy: 273/03_16_047/CLLD_16_01_053). Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených 
k financování obsahuje žádosti o podporu žadatelů Sportem proti bariérám, z. s. a NAŠE ULITA, z. s. 

Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 3/28052018 bylo schváleno. 

 
4. Výzva PRV 2 

Ing. Štěpánková přítomným představila upravené interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro Program 
rozvoje venkova ve verzi 2 a připravenou výzvu PRV 2 Programu rozvoje venkova – tyto dokumenty byly 
členům předem zaslány. Termín vyhlášení výzvy je navržen na 4.6.2018, termín příjmu žádostí je navržen 
od 18.6.2018 do 4.7.2018, termín registrace na RO SZIF je 30.8.2018. Celková výše dotace pro 2. výzvu je 
6 350 000,- Kč. Žadatelé budou moci předkládat ve výzvě PRV2 své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4 a 5. 

 
 

Návrh usnesení číslo 4/28052018: Rada MAS Podchlumí schvaluje 2. verzi Interních postupů pro 
Program rozvoje venkova a výzvu PRV2, ve které budou vyhlášeny fiche 1, 2, 3, 4 a 5 s celkovou alokací 
výzvy 6 350 000,- Kč. 

 
Usnesení č. 4/28052018 bylo schváleno. 

 
5. Různé 

 

Pódium, parket, jarmareční stánky 
Ing. Štěpánková informovala přítomné o stavu pódia, parketu a jarmarečních stánků. Pódium a parket je 
v bezvadném technickém stavu, což potvrdila i revize obou zařízení, která byla provedena odborníky dne 
26.4.2018. V tento den proběhlo rovněž školení na montáž a demontáž pódia a parketu pro zájemce o 
půjčování z řad členských obcí MAS. Školení se účastnili zástupci z celkem 17 obcí. Podmínkou pro půjčení 

Číslo 
Fiche 

Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1305/2013 

Alokace 
pro 2. výzvu 

F1  Zemědělské podniky Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – 
Investice do zemědělských podniků 

2 900 000,- Kč 
 

F2 Zemědělské produkty Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

450 000,- Kč 

F3 Nezemědělské podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora 
investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

1 500 000,- Kč 

F4 Rekreační funkce lesa Článek 20 – Neproduktivní investice v lesích 500 000,- Kč 

F5 Krátké řetězce a místní 
trhy 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) -  
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

1 000 000,- Kč 
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tohoto vybavení je absolvování školení alespoň jednoho zástupce za obec. Veškeré toto vybavení je 
uskladněno v prostorách hospodářské budovy na zámku Holovousy. S ohledem na skutečnost, že tato 
budova změnila většinového majitele, kterým se stalo VŠÚO Holovousy s.r.o. zúčastnila se Ing. Štěpánková 
dne 24.5.2018 jednání o dalším možném využití těchto prostor s jednatelem VŠÚO Ing. Zmeškalem. 
Závěrem jednání je ústní dohoda, že můžeme prostory nadále k výše uvedeným účelům bezplatně 
využívat, avšak nejpozději do konce roku 2018 musíme prostory vyklidit. Nyní je proto nutné najít jiné 
prostory k uskladnění tohoto vybavení, poptány budou zejména obce, které si vybavení nejvíce půjčují. 
 

Valná hromada 
Rada spolku navrhuje termín dalšího zasedání Valné hromady na čtvrtek 21.6.2018 od 17 hodin, místo 
bude upřesněno. 
 

Rada spolku bere na vědomí informace o stavu pódia, parketu a jarmarečních stánků a navrhuje termín 
červnového zasedání Valné hromady. 
 
 
 
 
Na závěr poděkovala předsedkyně spolku všem přítomným za účast a v 11:30 hodin ukončila jednání. 
 
 
 
 
Zapsala dne: 28. 5. 2018  Ing Petra Štěpánková         
   

........................................... 
  
 
 
 
 
 
Ověřil: 28.5.2018      Zdeněk Rajm 
 
   

...........................................  
 
 
 
 

 
Ivan Doležal, předseda Rady MAS   

  
 

      ........................................... 
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