Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 29. 1. 2019
v Nechanicích
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Přijetí nových členů
3. Schválení zprávy Isg
4. Schválení kontrolních listů 6. výzva IROP
5. Schválení změny strategie
6. Schválení výzvy PRV na Zemědělce a Produkty
7. Schválení přípravy výzvy IROP na Komunitní centra
8. Diskuze, závěr
1.

Zahájení zasedání

Zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov (dále jen PV) zahájila paní Jana
Kuthanová, předsedkyně PV. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 9 členů PV je
přítomno 8 členů PV.
Úvodem seznámila přítomné se zápisem a plněním usnesení z minulého jednání dne 13. 2.
2018.
Jana Kuthanová, předsedkyně PV seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a
navrhla paní Janu Rejlovou zapisovatelkou zasedání a pan Vladimír Gabriel, ověřovatel zápisu.
USNESENÍ PV 1:
PV MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Rejlovou
zapisovatelkou zasedání a pana Vladimíra Gabriela ověřovatelem zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8
2.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Přijetí nových členů

Zájem o členství v MAS Hradecký venkov projevily Obce Sadová, zastoupená Dušanem
Jedličkou, IČO: 00653373 a Obec Dohalice, zastoupená Františkem Petříkem, 0268739. Zájem
má o členství i obec Skalice.
Paní Kuthanová informovala o jednání zástupců obcí z území MAS Hradecký venkov, které se
uskutečnilo dne 24. 1. 2019 ve Mžanech. Představili jsme velmi podrobně činnost Hradeckého
venkova a představili plány do budoucna.
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Dále vystoupil Dr. Ing. Jan Pešek, který oznámil, že končí aktivní činnost v ZAS Mžany a.s., a
proto byla ukončena partnerská smlouva. Vzhledem k tomu, že bude pokračovat v činnosti
společnosti AGROHELP s.r.o. IČO: 49811584 měl by zájem, aby se novým členem stala tato
společnost.
Paní Jaroslava Slavíková bývalá starostka obce Libčany, která zastávala funkci předsedkyně
výběrové komise požádala o vstup do MAS jako fyzická osoba.
Dále došlo ke změně zastupujících osob u: Oblastní charity Hradec Králové, IČO: 45979855,
nově zastupuje Mgr. Vojtěch Šustek. Mikroregionu Hustířanka IČO: 70951594, nově zastupuje
Ilona Čepelková.
U Obce Sovětice IČO: 00269581, došlo ke změně statutárního zástupce, nově zastupuje
Miroslav Šolc. U Obce Libčany IČO: 00269000, došlo ke změně statutárního zástupce, nově
zastupuje Bc. Petr Veselka.
USNESENÍ PV 2:
PV schvaluje změny v členské základně MAS Hradecký venkov s účinností od 1. 2. 2019
takto:
PV schvaluje přijetí nových členů:
-

Obce Sadová, zastoupená Dušanem Jedličkou, IČO: 00653373

-

Obec Dohalice zastoupená Františkem Petříkem, IČO: 0268739

-

firma AGROHELP s.r.o. zastoupená Dr. Ing. Janem Peškem, IČO: 49811584

-

fyzická osoba Mgr. Jaroslava Slavíková, nar. 23. 4. 1953

PV schvaluje změnu zastupujících osob:
-

Oblastní charita Hradec Králové, zastupuje Mgr. Vojtěch Šustek. IČO: 45979855

-

Mikroregion Hustířanka, zastupuje Ilona Čepelková, IČO: 70951594

PV schvaluje změnu statutárních zástupců:
-

Obec Sovětice IČO: 00269581, došlo ke změně statutárního zástupce, zastupuje
Miroslav Šolc.

-

Obec Libčany IČO: 00269000, došlo ke změně statutárního zástupce, zastupuje Bc. Petr
Veselka, který zároveň bude zastupovat obec i v orgánech MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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3.

Schválení zprávy Isg

Předsedkyně Programového výboru Jana Kuthanová informovala, že byla vypracována
zpráva o plnění strategie. Zprávu obdrželi členové PV jako podklad pro jednání. Zpráva
obsahuje především přehled vyhlášených výzev a informace o věcném pokroku v realizaci
integrované strategie.
Paní Jana Rejlová informovala o tom, že na tuto zprávu navazuje podaná žádost o platbu na
305 692,60,-Kč, žádost byla podána 19. 1. 2019.
USNESENÍ PV 3:
PV schvaluje zprávu Isg za sledované období.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení kontrolních listů Výzva č. 6 – IROP Bezpečnost dopravy
Paní Jana Kuthanová konstatovala, že členům PV byly zaslány Kontrolní listy pro hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 2.1. A Dopravní
dostupnost a obslužnost a 2.1.B Bezpečnost v dopravě Integrované strategie MAS Hradecký
venkov a Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.1. A Dopravní
dostupnost a obslužnost a 2.1.B Bezpečnost v dopravě. Kontrolní listy slouží pro hodnocení
Výběrové komise.
USNESENÍ PV 4:
PV schvaluje kontrolní listy pro výzvu č. 6 Bezpečnost dopravy
HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení změny strategie
Předsedkyně PV Jana Kuthanová informovala, že členové všech orgánů MAS Hradecký
venkov a veřejnost jsou na svých zasedáních průběžně informováni o realizaci SCLLD.
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pokyn, k tvorbě Žádosti o změnu Integrované strategie.
MAS Hradecký venkov má termín k 31. 1. 2019. Plánované změny konzultuje kancelář MAS
s pracovníky řídících orgánů, tak aby do systému byla zanesena konečná data.
Předsedkyně PV Jana Kuthanová postupně promítala a spolu s kanceláří MAS komentovala
podklady ke změně strategie.
Nejprve tabulky finančních plánů v jednotlivých letech a za celé období, dále kontrolní
tabulku, která byla zaslána jako podklad pro změnu.
Následně byla promítnuta aktualizovaná tabulka indikátorů, kde byly okomentovány změny
jednotlivých indikátorů.
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Závěrem byly promítnuty upravené Programové rámce. Programové rámce obsahují zásadní
změnu u sociální integrace, kde byla odstraněna aktivita sociální bydlení a zůstala pouze
Komunitní centra. Programový rámce Sociální podnikání byl vyjmut celý. A výzvy již nebudou
vyhlašovány. Důvodem je zrušení aktivity sociální bydlení v návaznosti na nulovou absorpční
kapacitu v území. Tato změna byla komunitně projednána na minulých jednáních orgánů a
konferenci MAS Hradecký venkov. Další projektové záměry MAS neeviduje. Programový
výbor v diskuzi k tomuto tématu navrhuje, aby podpora byla přesunuta do Fiche Vzdělávání,
kde kancelář MAS eviduje nejvíce projektových záměrů.
Dále předsedkyně PV upozornila, že nutné dodržet plánované čerpání finančních prostředků.
- v roce 2019 (do 31. 10. 2019) je nutné naplánovat proplacení minimálně 41,17 %,
- v roce 2020 (do 31. 10. 2020) je nutné naplánovat proplacení minimálně 55,44 %,
- v roce 2021 (do 31. 10. 2021) je nutné naplánovat proplacení minimálně 70 %,
- v roce 2022 (do 31. 10. 2022) je nutné naplánovat proplacení minimálně 84,85 %.
To se dle předložené kontrolní tabulky daří i s velkou rezervou.

USNESENÍ PV 5:
Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje předložené změny SCLLD ve finančních
plánech, změny indikátorů a změny Programového rámce.
Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje přesun finančních prostředků do Fiche 5
Vzdělávání.
Programový výbor schvaluje dopracování podkladů pro změnu strategie kanceláří MAS,
konzultacemi s řídícími orgány a podání změny do systému MS 2014+.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6.
Schválení výzvy PRV na Zemědělce a Produkty
Předsedkyně Programového výboru Jana Kuthanová informovala, že členové PV obdrželi
Fiche jako podklad pro jednání. Kancelář MAS navrhuje schválení přípravy na vyhlášení
výzvy č. 5 z PRV na Fiche č. 9 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Fiche č.
8 Zemědělci - Investice do zemědělských podniků.
Dále kancelář MAS navrhuje přesun zbylých finančních prostředků z výzvy č. 4 do výzvy č. 5.
Vhledem k tomu, že by došlo k přesunu mezi Fichemi je toto možné, až po evaluaci. Paní Jana
Kuthanová konstatovala, že stále má MAS vysoce bodována pracovní místa. U zemědělských
podnikatelů není vzhledem k situaci na trhu práce o vytváření pracovních míst zájem. U
nezemědělských podnikatelů je situace jiná. Zde je především u začínajících OSVČ zájem o
utváření pracovních míst. MAS tedy předpokládá naplnění
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Po diskuzi k tomuto tématu navrhuje PV usnesení v tomto znění:
PV schvaluje přípravu výzvy č. 5 z Programu rozvoje venkova na Fiche č. 9 - Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů a Fiche č. 8 Zemědělci - Investice do zemědělských
podniků a přesun zbylých finančních prostředků z výzvy č. 4 do výzvy č. 5. Dále schvaluje
přidání kritéria pro věcné hodnocení do Fiche č. 8 pořízení strojů a technologických a strojních
zařízení – výše CZV max. 3 mil Kč. Pro Fichi č. 9 navrhuje prověřit možnost přidání kritéria,
které by bodovalo členství v odbytovém družstvu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7.
Schválení přípravy výzvy IROP na Komunitní centra
Kancelář MAS navrhuje PV přípravu a vyhlášení výzvy z IROP – Komunitní centra. MAS
konzultuje projektový záměr, žadatel obec Hněvčeves je připravena k realizaci. O jiném
projektovém záměru kancelář MAS neví a žádný další neeviduje. S realizací tohoto projektu
bylo počítáno i ve finančních plánech.
USNESENÍ PV 7:
PV schvaluje přípravu a vyhlášení výzvy z IROP – Komunitní centra.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 18.30 hodin.
V Nechanicích dne 28. 1. 2019
Zapsala: Jana Rejlová
Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves

Zápis ověřil: Vladimír Gabriel, zastupující Mikroregion
urbanická brázda
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