ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PLÉNA
MAS Hradecký venkov dne 10. září 2020 od 14:00 hodin
v Kapli Zjevení Páně Smiřice

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
Úvod, zahájení zasedání
Volby do orgánů MAS
Standardizace MAS 2021+
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov
na období 2021+
5. Informace k realizaci SCLLD
6. Zpráva Kontrolní komise
7. Komunitní sociální práce na venkově
8. Místní akční plán vzdělávání II.
9. Propagace MAS Hradecký venkov
10. Diskuze, různé
1.
2.
3.
4.

1. Úvod, zahájení zasedání
Zasedání Pléna MAS Hradecký venkov zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně
Programového výboru. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 44 členů je přítomno 31
členů Pléna. Poté seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla rozšíření
o bod č. 2. Volby do orgánů MAS. Dále navrhla paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou
zasedání a pana Vladimíra Gabriela, zastupujícího mikroregion Urbanická brázda
ověřovatelem zápisu.
USNESENÍ č. 1:
Plénum schvaluje doplněný program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou
zapisovatelkou zasedání a pana Vladimíra Gabriela, zastupujícího mikroregion Urbanická
brázda ověřovatelem zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

2. Volby do orgánů MAS
Paní Jana Kuthanová informovala, že vzhledem k odstoupení partnera AGROHELP s.r.o. a
ukončení jeho činnosti v MAS i v Programovém výboru, je nutné zvolit nového člena do
Programového výboru. Paní Kuthanová navrhla za nového člena Programového výboru
partnera Dr. Ing. Jana Peška, fyzická osoba.

1

USNESENÍ č. 2:
Plénum volí nového člena Programového výboru Dr. Ing. Jana Peška, fyzickou osobu a
pověřuje Janu Štěpánkovou nahlášením schválených změn Řídícímu orgánu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

3. Standardizace MAS 2021+
Jana Kuthanová informovala o probíhající přípravě na nové programovací období 2021-2027,
a o podání žádosti na Standardizaci MAS Hradecký venkov 2021+. Všichni starostové
z našeho území byli požádáni o potvrzení území působnosti na další období. Území MAS se
nemění, neboť všech 63 obcí zůstalo i nadále zařazeno v našem území.
Do nového programového období byly dle Metodiky pro standardizaci MAS upraveny zájmové
skupiny, které sdružují partnery MAS podle jejich převažující činnosti takto: veřejné služby;
volnočasové aktivity; veřejná správa/veřejný sektor; environmentální oblast (příroda a krajina,
ochrana ŽP); podnikání (obecně), cestovní ruch, zemědělské podnikání + lesnictví.
Paní Štěpánková informovala o průběhu uzavírání nových partnerských smluv pro partnery
MAS na další období 2021+. Podrobně seznámila přítomné se všemi zpracovanými
dokumenty v souladu s Metodikou pro kontrolu dodržování standardů MAS na období 20212027 a s Žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS na období 2021+.

USNESENÍ č 3:
Plénum schvaluje Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS na období 2021+ a související
předkládané dokumenty dle Metodiky pro kontrolu dodržování standardů MAS na období
2021-2027.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký
venkov na období 2021+
MAS Hradecký venkov připravuje novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hradecký venkov na období 2021+ (SCLLD) se společností CIRI – Centrum
investic, rozvoje a inovací Hradec Králové. Analytická část zahrnující socioekonomickou
analýzu, SWOT analýzu, Analýzu rozvojových potřeb bude zpracována do konce listopadu
2020. Jana Štěpánková informovala, jak probíhá komunitní projednávání s občany. Kancelář
MAS se zúčastnila Pouťového jarmarku v Libčanech dne 15. 8. 2020, otevírání nového
fotbalového hřiště 22. 8. 2020 v Nechanicích a dětského dne 30. 8. 2020 v Hořiněvsi, kde
zaměstnankyně představily činnost a diskutovaly s občany. Další setkání plánujeme na území
mikroregionu Hustířanka. Na těchto setkáních mimo jiné zjišťujeme rozvojové potřeby území
MAS. Průběžně je také realizován sběr projektů na našich webových stránkách. Jana
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Štěpánková zdůraznila, že jsou tyto informace k připravenosti jednotlivých projektů velmi
podstatné a budou využívány k přípravě strategické části.
Poté předala slovo zástupci CIRI Ing. Ladislavu Mlejnkovi, který seznámil přítomné
s analytickou částí strategie. K jednotlivým částem analýzy probíhala průběžně diskuse.
Členové byli vyzváni k zapojení do pracovní skupiny, která se bude aktivně podílet na
zpracování dalších částí strategie. První jednání této pracovní skupiny je plánováno na
listopad, pozvánka bude zaslána všem členům.

USNESENÍ č. 4:
Plénum bere na vědomí analytickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Hradecký venkov na období 2021+ a průběh prací na přípravě Strategie CLLD.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

5. Informace k realizaci SCLLD
Jana Kuthanová informovala přítomné o čerpání v jednotlivých operačních programech a
dalších aktivitách MAS.
USNESENÍ č. 5:
Plénum bere na vědomí informace k realizaci SCLLD.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

6. Zpráva kontrolní komise
Dne 2. 9. 2020 proběhlo druhé zasedání Kontrolní komise (KK) v letošním roce, které se
uskutečnilo v kanceláři MAS v Nechanicích. Předseda komise Ing. Luděk Homoláč Ph.D.
seznámil přítomné s průběhem a obsahem provedené kontroly a shrnul, že nezaznamenali
žádné pochybení a problémy ze strany MAS Hradecký venkov.
USNESENÍ č. 6:
Plénum bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ze dne 2. 9. 2020.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

7. Komunitní sociální práce na venkově
Paní Eva Vašáková informovala o průběhu klíčového projektu MAS s názvem Komunitní
sociální práce na venkově. Od března letošního roku mapuje tým sociálních pracovnic situaci
na území obcí mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda. V současné době je
zpracováván Komunitní sociální plán pro toto území a je připravováno setkání zástupců obcí,
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kde bude plán projednán a schválen. Na 10. 10. 2020 je naplánováno komunitní setkání
v Agrodružstvu Lhota pod Libčany.

USNESENÍ č. 7:
Plénum bere na vědomí informace o realizaci klíčového projektu MAS Komunitní sociální
práce na venkově.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

8. Místní akční plán vzdělávání II.
Helena Kuthanová informovala o aktivitách realizovaných v rámci projektu MAP II, které se
realizovaly ve spolupráci se školami a dalšími partnery v průběhu letních měsíců a o akcích,
které jsou plánovány na další měsíce.
Paní Kuthanová seznámila přítomné s financováním dalšího projektu MAP III. Po diskusi bylo
navrženo, aby i pro tento následný projekt byl žadatelem a nositelem projektu Hradecký
venkov o.p.s. a pověřuje paní Janu Kuthanovou dalším jednáním s ostatními potenciálními
nositeli a přípravou nové žádosti.
USNESENÍ č. 8:
Plénum bere na vědomí informace k realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání II.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

USNESENÍ č. 9:
Plénum schvaluje přípravu žádosti na MAP II na území ORP Hradec Králové, Hradecký venkov
o.p.s. nositel žádosti a pověřuje paní Janu Kuthanovou dalším jednáním s nositeli.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

9. Propagace MAS Hradecký venkov
Pro další období se chceme více zaměřit na propagaci činnosti Hradeckého venkova a jeho
partnerů a informovat veřejnost o tom co je u nás v regionu nového, zajímavého, co
připravujeme, co se podařilo, prostě být hlasateli dobrých zpráv. Je vypracován návrh
Komunikační strategie, který bude zaslán partnerům MAS k připomínkování a budou vyzváni
k zapojení do neformální pracovní skupiny, která se bude propagací a souvisejícími aktivitami
zabývat.
USNESENÍ č. 10:
Plénum bere na vědomí informace k realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání II.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0
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10. Diskuze, různé
V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky, neboť diskuse probíhala průběžně u jednotlivých
bodů programu.
Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 21 hodin.
V Nechanicích dne 16. 9. 2020

Zapsala Jana Štěpánková

Zápis ověřil: Vladimír Gabriel,
zastupující Mikroregion urbanická brázda

Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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