Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Pléna MAS Hradecký venkov dne 8. 2. 2018 ve Stěžerách
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání
Volby do Výběrové komise
Informace k realizaci SCLLD
Schválení Výroční zprávy za rok 2017
OPZ – Klíčový projekt ,,O krok napřed“

6. Diskuze, usnesení, závěr
1. Zahájení zasedání
Zasedání tradičně zahájila předsedkyně Programového výboru Jana Kuthanová. Paní Jana
Kuthanová, zastupující Obec Hořiněves konstatovala, že jednání Pléna je dle prezenční listiny
usnášeníschopné. Zapisovatelkou jednání navrhla paní Ing. Janu Rejlovou a ověřovatele zápisu Dr.
Ing. Jana Peška a pana Vladimíra Gabriela ověřovateli zápisu.
USNESENÍ 1:
Plénum MAS schvaluje program jednání a zapisovatelku jednání Ing. Janu Rejlovou a ověřovatele
zápisu Dr. Ing. Jana Peška a Vladimíra Gabriela ověřovateli zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Poté předala předsedkyně PV, Jana Kuthanová slovo Ing. Dagmar Smetiprachové, která přivítala
přítomné členy Pléna, informovala o projektech realizovaných v obci a akcích, které obec Stěžery
pořádá pro veřejnost ve spolupráci s MAS Hradecký venkov. Ing. Smetiprachová ocenila i přínosy
spolupráce s MAS Hradecký venkov.
2. Volby do Výběrové komise
Členům Výběrové komise končí jejích funkční období dle platného statutu 11. 2. 2017. Paní Jana
Kuthanová přečetla z prezentace jména nominovaných členů do Výběrové komise MAS Hradecký
venkov a požádala je, aby se představili a zhodnotili svou dosavadní činnosti v MAS. Po
představení všech nominovaných členů výběrové komise vyzvala paní Kuthanová přítomné, zda
někdo nemá další návrh na doplnění. Žádný návrh nebyl vznesen, a proto vyzvala paní Kuthanová
k hlasování o novém složení Výběrové komise MAS Hradecký venkov pro další roční funkční
období.
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USNESENÍ 2:
Plénum MAS Hradecký venkov volí do Výběrové komise MAS Hradecký venkov tyto členy:
 AURA truhlářství s.r.o., zastupuje: Oliva Gabrielová
 RNDr. František Bárta
 Obec Libčany, zastupuje: Mgr. Jaroslava Slavíková
 Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech, zastupuje: Zuzana Chalupová
 Obec Třesovice, zastupuje: Mgr. Pavel Mrkvička
 Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové, zastupuje: Hana Pekárková
 Obec Mokrovousy, zastupuje: Jana Pečenková
 Myslivecký spolek Lověna Nechanice, zastupuje: MUDr. František Hošek
 Obec Sovětice, zastupuje: Aleš Krátký
 BERDA, z.s. , zastupuje: Ing. Petra Škopová
 Prof. RNDr. Aleš Macela Dr. Cs.
 Obec Stěžery, zastupuje: Ing. Dagmar Smetiprachová
 Obec Lochenice, zastupuje: Mgr. Jitka Kulhánková
 Oblastní charita, zastupuje: Václav Hrček
HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Informace k realizaci SCLLD
Předsedkyně PV paní Jana Kuthanová představila 3 projekty schválené Programovým výborem
k podpoře v rámci 2. Výzvy IROP_ MAS Hradecký venkov - Hasiči.
Žadatel: Obec Mžany
Projekt: Zázemí pro hasiče
Předmětem projektu je rozšíření prostor hasičské zbrojnice do 2.NP budovy OÚ Mžany, a to
změnou
užívání těchto prostor na nové zázemí jednotky. Efektivnější práce jednotky se následně projeví ve
zvýšení ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na měnící se
klimatické podmínky. V dané lokalitě se jedná o extrémní sucho a havárie nebezpečných látek.
Celkové výdaje projektu činí 1 365 485,00 vč. DPH.
Komise se shodla na bodovém hodnocení 60 bodů, sestavila výsledný kontrolní list a konstatovala,
že projekt splnil podmínky věcného hodnocení.
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Žadatel: Město Nechanice
Projekt: Modernizace hasičské budovy v Nechanicích
Modernizace budovy požární zbrojnice v Nechanicích je realizována za účelem dosažení vyšší
ochrany života a zdraví osob, vyšší ochrany majetku a hospodářských aktivit, a to ve vazbě na nová
rizika spojená s výskytem mimořádných událostí způsobených změnami klimatu - suchem.
Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby budova zbrojnice lépe odolávala účinkům těchto událostí, a
aby i v případě jejich výskytu byly zajištěny adekvátní podmínky pro rychlý a kvalitní zásah JPO II
Nechanice.
Celkové výdaje projektu činí 4 364 954,00 vč. DPH.
Komise se shodla na bodovém hodnocení 55 bodů, sestavila výsledný kontrolní list a konstatovala,
že projekt splnil podmínky věcného hodnocení.
Žadatel: Obec Lhota pod Libčany
Projekt: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany
Projekt řeší modernizaci Hasičské zbrojnice v obci Lhota pod Libčany, která je určena pro výkon
služby členů JSDH obce. V rámci provedených stavebních úprav bude realizována vestavba
hygienického zázemí, vybudována vodovodní přípojka, provedeno napojení kanalizace z objektu na
stávající kanalizaci a instalována technologie na odsávání výfukových plynů požárních vozidel a
vyměněna 2 vrata pro výjezd hasičských vozidel.
Celkové výdaje projektu činí 1 510 549,11 vč. DPH.
Komise se shodla na bodovém hodnocení 45 bodů, sestavila výsledný kontrolní list a konstatovala,
že projekt splnil podmínky věcného hodnocení.
Seznam projektů schválených Programovým výborem
Žadatel

Název projektu

Počet
bodů

přidělených Požadovaná
dotace

Obec Mžany

Zázemí pro hasiče

60

1 297 210,75

Město Nechanice

Modernizace hasičské budovy v
Nechanicích

55

3 074 293,61

Obec Lhota pod
Libčany

Stavební úpravy Hasičské
zbrojnice Lhota pod Libčany

45

1 128 495,64

Celkem

5 500 000,-
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Paní celková výše požadované podpory na všechny projekty činí 5 806 526,01 Kč. Ve výzvě bylo
alokováno částka 5 500 000,- Kč. Na poslední z bodovaných projektů se nedostává 306 526,01 Kč a
proto je možné projekty Obce Mžany a Města Nechanice doporučit k financování v plné
požadované výši.
Obci Lhota pod Libčany bude v souladu se schválenými a zveřejněnými Interními postupy MAS
Hradecký venkov pro Integrovaný regionální operační program (Metodika hodnocení projektů),
vydání 1.0, platnost od 5. 9. 2017 nabídnuta snížená částka dotace ve výši 1 128 495,64 Kč.
Žadatel – Obec Lhota pod Libčany bude vyzván interní depeší k vyjádření do 10 pracovních dní,
zda tuto sníženou částku dotace přijímá. V případě, že žadatel sníženou částku dotace svým
vyjádřením zaslaným interní depeší na MAS, ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne odeslání depeše
přijme, bude jeho projekt podpořen dotací ve výši 1 128 495,64 Kč, náklady ve výši 306 526,01 Kč
budou v rámci projektu vedeny jako neuznatelné a žadatel je uhradí ze svých zdrojů. Tímto bude
rozdělena celá alokovaná částka na Výzvu č. 2 IROP MAS Hradecký venkov – Hasiči ve výši
5 500 000,- Kč.
V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nepřijme nabídnutou sníženou
částku dotace, bude zbývající alokace ve výši 1 128 495,64 Kč přesunuta do další plánované
výzvy v daném opatření, případně realokována do jiného opatření IROP.
V následné prezentaci paní Iva Horníková stručně shrnula dosavadní vyhlášené výzvy (OPZ, PRV,
IROP) a schválené projekty, které jsou již odevzdány na Řídící orgány k závěrečnému ověření
způsobilosti a přípravě právních aktů.
Od srpna je připravována je 2. výzva z Programu rozvoje venkova. Kancelář MAS již poněkolikáté
opravuje znění výzev dle požadavků pracovníků SZIF, a to i přesto, že se jedná o stejné výzvy
podle nichž jich byla v naší MAS vyhlášena výzva a vybrány projekty k realizaci.
MAS Hradecký venkov je připravena plnit stanovené milníky, bohužel ŘO IROP, SZIF a
v neposlední řadě CRR nedodržují stanovené termíny, uplatňují opakovaně připomínky, které jsou
nerelevantní, nedůležité a nejsou stanovené v žádných metodikách, jsou to ve většině případů pouze
osobní názory úředníků, kteří tímto svým postupem zdržují celý proces a jejich vinou dochází
k nečerpání evropských dotací ve stanovených termínech. V neposlední řadě komplikují situaci
žadatelů, kdy je uvádí do časové tísně v realizaci projektů, v některých případech i nemožnosti
realizace např. projekty bezpečnost dopravy, škol apod.
MAS Hradecký venkov si opakovaně stěžuje na tyto postupy, pokud bude i nadále tento přístup
nebude možné dodržet stanovené milníky vinou nadřazených orgánů OP, z těchto důvodů
navrhujeme zaslání oficiální stížnost na nečinnost nadřazených orgánů. Přítomní členové MAS
Hradecký venkov vyjádřili plnou podporu tohoto řešení.
USNESENÍ 3:
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí stav realizace SCLLD.
HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
MAS HRADECKÝ VENKOV
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Nový Programový rámec z Operačního programu Životní prostředí
Paní Jana Kuthanová informovala o možnosti získat do území MAS další finance v objemu cca 10
mil. Kč z OP Životní prostředí. Přestože nebudou navýšeny finance na provozní náklady MAS,
vedoucí kanceláře MAS potvrdila, že toto rozšíření naší strategie zvládnou stávající zaměstnanci.
Do konce dubna 2018 bude ve vazbě na schválenou strategii vypracován nový programový rámec
pro OP ŽP a budou implementovány do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Hradecký venkov na období 2014-2020. Následně bude podána žádost o změnu naší strategie
a po jejím schválení řídícími orgány bude možné vyhlašovat první výzvy z OP ŽP.
USNESENÍ 4:
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Hradecký venkov na období 2014-2020 o nový programový rámec pro OP ŽP a
jeho implementaci do strategie.
HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4.

Schválení výroční zprávy za rok 2017

Paní Jana Kuthanová konstatovala, že výroční zprávu obdrželi všichni členové jako podklad
k jednání. Zprávu stručně zhodnotila a vyzvala přítomné k připomínkám. Žádné připomínky ani
doporučení nebyly vzneseny. Výroční zpráva MAS Hradecký venkov bude součástí výroční zprávy
obecně prospěšné společnosti, která bude po doplnění výroku auditora schválena Správní radou
o.p.s. Hradecký venkov a poté zveřejněna v rejstříku www.justice.cz a na stránkách MAS i obecně
prospěšné společnosti HV.
USNESENÍ 5:
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje Výroční zprávu MAS Hradecký venkov za rok 2017.
HLASOVÁNÍ: PRO: 26 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5. OPZ – Klíčový projekt ,,O krok napřed“
Paní Iva Horníková informovala o schváleném projektu a velmi dobré spolupráce při jeho tvorbě a
schvalování s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jejich zaměstnanci s MAS úzce spolupracují a
díky této výborné spolupráci prošel projekt během 1 měsíce všemi kontrolami na MPSV a
v současné době je připravován právní akt a MAS obdrží již první zálohu. Díky tomu bude možné
čerpat úvěr na realizaci projektu pouze v minimální výši.
Projekt se věnuje podpoře integrace dětí a mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice
prostřednictvím vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života. Zaměřuje se na komplexní,
systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mládeže na odchod z ústavní péče; na utváření
vzájemných vztahů, rozvoj osobnosti jedince, podporu a poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání,
MAS HRADECKÝ VENKOV
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vedení osobních financí, doprovázení v běžných a pracovních záležitostech. Zapojení na trh práce je
v projektu zaměřeno na získání prvních pracovních zkušeností formou mentoringu ve společnostech
na území MAS Hradecký venkov, z nichž většina jsou členy MAS.
Jednotlivé aktivity budou probíhat v dětském domově, na výcvikových pracovních místech dalších
určených místech. Realizace v období 1. 2. 2018 - 30. 8. 2019.
Na předfinancování tohoto projektu a případné překlenutí toku financí mezi jednotlivými
zálohovými platbami bylo správní radou schváleno přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. až do výše
Kč 600 000,- Kč, čerpání do 30. 9. 2019., splacení do 31. 3. 2020.
Paní Iva Horníková poté představila novou pracovnici MAS, Mgr. Marii Švadlenovou, která bude
pracovat na pozici Odborný konzultant, poradce a specialista. Na klíčovém projektu bude pracovat
19 měsíců a bude se pravidelně účastnit jednání MAS, kde bude informovat o realizaci projektu.
Mgr. Marie Švadlenová se představila a členy MAS informovala o své dosavadní praxi.
USNESENÍ:
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o projektu ,,O krok napřed“.
HLASOVÁNÍ: PRO: 26

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuze, usnesení, závěr
V diskuzi paní Jana Kuthanová informovala o novém projektu Místní akční plány vzdělávání II.
na území ORP Hradec Králové. Jedná se o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj
předškolního a základního vzdělávání. Nositelem projektu bude Hradecký venkov a Statutární
město Hradec Králové bude jeho partnerem. Projekt bude trvat 4 roky a bude realizován o září 2018
do srpna 2022. Podání žádosti je plánováno na 15. 5. 2018. Konkrétní aktivity pro každý rok budou
pomáhat navrhovat pracovní skupiny. Členové MAS obdrží včas informace, a pokud budou mít
zájem, mohou se do procesu tvorby MAP II zapojit prostřednictvím práce v těchto pracovních
skupinách nebo v řídícím výboru. Do projektu budou zapojeny ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Paní Jana Rejlová informovala o další činnosti MAS a to jsou tzv. animace pro ZŠ a MŠ. V rámci
této činnosti je školám z území MAS poskytována zdarma poradenská činnost při realizaci tzv.
šablon. Díky šablonám se podařilo do základních a mateřských škol na našem území získat více než
11 mil. Kč. Tuto agendu zajišťuje Mgr. Magdalena Hojná, které školám pomáhá především se
zpracováním monitorovacích zpráv a při komunikaci s řídícím orgánem. Z území velmi příznivý
ohlas. Budeme pro školy poskytovat tento servis i v dalších letech, kdy budou další výzvy na
šablony. Pro tuto výzvu je na každou ZŠ a MŠ připravena částka 300 tis. Kč + 2 500 dítě/žáka a pro
školní družiny a školní kluby je to částka 100 000 Kč na subjekt + 1 800 dítě/žáka. Paní Rejlová
požádala přítomné starosty, aby na své školy zapůsobily, aby využily i nové výzvy na šablony a
zajistili tak do svých škol další finanční prostředky.
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Dr. Ing. Jan Pešek informoval přítomné o dalším ročníku akce Zemědělský den Mžany 2018, který
se bude konat 18. 5. v Sověticích Pořadatelem je ZAS Mžany, a.s. ve spolupráci s Chovservisem
a.s. a MAS Hradeckým venkovem. Pan Pešek nabídl členským obcím přednostní přihlášení na tuto
akci neboť kapacita je omezena a pozval všechny přítomné členy MAS k návštěvě a společnému
setkání na této významné regionální akci.
Paní Zuzana Chalupová informovala přítomné, že v prvním týdnu v srpnu letošního roku navštíví
naší členskou obec Libčany návštěva z partnerského francouzského regionu Le Melle Surth
Sarthe. O programu a návštěvě budou členy MAS informovat průběžně, ale pokud by se chtěl
někdo do přípravy programu zapojit, uvítají pomoc a nabídku spolupráce.
RNDr. František Bárta informoval o tom, že zpracovával pro řadu obcí v našem regionu tzv.
biologické hodnocení, které je nezbytnou podmínkou pro získání dotací na revitalizaci krajiny z OP
ŽP a nabídl spolupráci i dalším zájemcům.
Paní Kuthanová poděkovala za účast na zasedání a ukončila jednání v 18,30 hodin.
Zapsala: Ing. Jana Rejlová
Zápis ověřili:
Dr. Ing. Jan Pešek, zastupující ZAS Mžany, a.s.
Vladimír Gabriel, zastupující Mikroregion Urbanická brázda

Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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