ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PLÉNA
MAS Hradecký venkov dne 13. května 2021 od 15:00 hodin
Hankův dům Hořiněves

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
Exkurze Hankův dům Hořiněves
1. Úvod, zahájení zasedání
2. Členové MAS, volby do orgánů MAS
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na
období 2021 – 2027
4. Informace k realizaci SCLLD a nové Programové období 2021+
5. Výroční zpráva o činnosti Hradeckého venkova o.p.s. 2020
6. Zpráva kontrolní komise
7. Diskuze, různé

1. Úvod, zahájení zasedání
Zasedání Pléna MAS Hradecký venkov zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně
Programového výboru. Nejprve konstatovala, že z celkového počtu 47 členů je přítomno 32
členů Pléna a jednání je usnášeníschopné. Dále přivítala představitele obcí, kteří přijali
pozvání na dnešní zasedání. Poté seznámila přítomné s navrženým programem zasedání,
navrhla paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou zasedání a Ing. Dagmar Smetiprachovou
zastupující Obec Stěžery ověřovatelkou zápisu.
USNESENÍ č. 1:
Plénum schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou
zasedání a Ing. Dagmar Smetiprachovou zastupující Obec Stěžery ověřovatelkou zápisu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

2. Členové MAS a Volby do orgánů MAS
Paní Kuthanová informovala, že o členství v MAS projevil zájem nový partner Spolek na
obnovu kostela sv. Václava na Chloumku, nezisková organizace (zájmová skupina cestovní
ruch). Partnera bude zastupovat JUDr. Martin Klimpl. Paní Kuthanová konstatovala, že celkový
počet členů MAS se zvýší na 48, přičemž zájmové skupiny i veřejný sektor jsou zastoupeny
dle podmínek Standardizace.
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USNESENÍ č. 2:
Plénum bere na vědomí přistoupení partnera Spolek na obnovu kostela sv. Václava na
Chloumku, nezisková organizace.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

Volby do Výběrové komise
Paní Jana Kuthanová připomněla, že volební období členů Výběrové komise (VK) je dle
Volebního řádu a Statutu maximálně dvouleté. Poslední volby do VK se uskutečnily 6. 2. 2020
v Libčanech. Plénum navrhuje 12 člennou VK, doba mandátu 1 rok. Dále představila
nominované zástupce členů:
RNDr. František Bárta; Mgr. Jaroslava Slavíková; Občanské sdružení pro mezinárodní
partnerství v Libčanech – Zuzana Chalupová; Obec Třesovice – Mgr. Pavel Mrkvička;
Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové – Hana Pekárková; Obec Mokrovousy –
Jana Pečenková; Myslivecký spolek Lověna Nechanice - MUDr. František Hošek; Obec
Sovětice - Aleš Krátký, BERDA; z.s. - Ing. Petra Škopová; Prof. RNDr. Aleš Macela Dr. Cs.;
Obec Stěžery - Ing. Dagmar Smetiprachová; AURA truhlářství s.r.o. - Oliva Gabrielová.
Všichni navrhovaní kandidáti svou nominaci přijali. Nepřítomní potvrdili přijetí nominace před
jednáním.
Paní Jana Kuthanová konstatovala, že byla provedena kontrola rozložení stavu partnerů mezi
jednotlivé sektory a zájmové skupiny v nově zvolené Výběrové komisi a vše odpovídá
pravidlům a Standardizaci. Změny budou nahlášeny Řídícímu orgánu.
USNESENÍ č. 3:
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje 12 člennou Výběrovou komisi s dobou mandátu 1
rok a volí tyto členy: RNDr. František Bárta; Mgr. Jaroslava Slavíková; Občanské sdružení
pro mezinárodní partnerství v Libčanech – Zuzana Chalupová; Obec Třesovice – Mgr. Pavel
Mrkvička; Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové – Hana Pekárková; Obec
Mokrovousy – Jana Pečenková; Myslivecký spolek Lověna Nechanice - MUDr. František
Hošek; Obec Sovětice - Aleš Krátký, BERDA; z.s. - Ing. Petra Škopová; Prof. RNDr. Aleš
Macela Dr. Cs.; Obec Stěžery - Ing. Dagmar Smetiprachová; AURA truhlářství s.r.o. - Oliva
Gabrielová. Plénum MAS Hradecký venkov pověřuje paní Janu Štěpánkovou nahlášením
schválených změn Řídícímu orgánu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Volby do Programového výboru
Volební období členů Programového výboru je dle Volebního řádu na dobu neurčitou. Paní
Jana Kuthanová uvedla, že partnera Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. bude nově
zastupovat Eva Šarounová, která nahradí paní Andreu Turkovou. A zároveň uvedla, že o
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odstoupení z funkce požádal partner ZS Kratonohy a.s. zastoupená Ing. Janem Slezákem.
Nominaci do Programového výboru přijali:
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Nechanice - MUDr. Josef Hošek; Dr. Ing. Jan
Pešek; Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí - Vladimír Gabriel; Obec Dubenec Jaroslav Huňat; Obec Hořiněves - Jana Kuthanová; Obec Vilantice - Dagmar Jarošová;
Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. - Eva Šarounová; Statek Kydlinov s.r.o. - Ing. Ivan Horák
Agrodružstvo Lhota pod Libčany - Ing. Pavel Veselý.
Paní Jana Kuthanová konstatovala, že byla provedena kontrola rozložení stavu partnerů mezi
jednotlivé sektory a zájmové skupiny v nově zvolené Výběrové komisi a vše odpovídá
pravidlům a standardizaci. Změny budou nahlášeny řídícímu orgánu.
USNESENÍ č. 4:
Plénum MAS Hradecký venkov volí tyto členy do Programového výboru: Český svaz včelařů,
z. s., základní organizace Nechanice - MUDr. Josef Hošek; Dr. Ing. Jan Pešek; Mikroregion
urbanická brázda, svazek obcí - Vladimír Gabriel; Obec Dubenec - Jaroslav Huňat; Obec
Hořiněves - Jana Kuthanová; Obec Vilantice - Dagmar Jarošová; Pracoviště pečovatelské
péče, o.p.s. - Eva Šarounová; Statek Kydlinov s.r.o. - Ing. Ivan Horák; Agrodružstvo Lhota pod
Libčany - Ing. Pavel Veselý. Plénum MAS Hradecký venkov pověřuje paní Janu Štěpánkovou
nahlášením schválených změn řídícímu orgánu.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký
venkov na období 2021 - 2027
Paní Jana Kuthanová představila vypracovanou Koncepční část Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na období 2021–2027 (SCLLD).
SCLLD byla vypracována společností CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec
Králové v součinnosti s kanceláří MAS. Vypracování koncepční části zahrnuje
socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu a Analýzu rozvojových potřeb. SCLLD byla
rozeslána všem partnerům a obcím na území MAS dne 20. 4. 2021 k připomínkování a
zároveň byla zveřejněna na webových stránkách. Na MAS byly doručeny připomínky, které
zaslal ke koncepční části nový partnera pan Ing. Miloš Burianec. Připomínky po konzultaci se
společností CIRI jsou součástí již uvedených opatření. Jana Štěpánková spolu s předsedkyní
Programového výboru paní Janou Kuthanovou se s panem Ing. Milošem Buriancem osobně
setkali dne 6. 5. 2021 a problematiku si objasnili.
Zároveň je průběžně také realizován sběr projektů na webových stránkách. Plénum a
Programový výbor v rámci své kompetence potvrzuje ukončení procesu tvorby koncepční části
SCLLD a institucionalizuje SCLLD jako závazný dokument v území MAS Hradecký venkov.
Na webových stránkách Hradeckého venkova je zaznamenán celý postup tvorby, projednání
a připomínkování strategie.
USNESENÍ č. 5:
Plénum schvaluje ukončení procesu tvorby koncepční části Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na období 2021–2027 (SCLLD) a
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doporučuje Programovému výboru institucionalizovat SCLLD jako závazný dokument pro
území MAS Hradecký venkov.
HLASOVÁNÍ: PRO:

31

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 1

4. Informace k realizaci SCLLD a nové programové období 2021+
Paní Jana Štěpánková seznámila přítomné s čerpáním finančních prostředků v jednotlivých
fichích a uvedla, jaké byly vyhlášeny výzvy v roce 2020 a 2021.
PRV
Ve výzvě č. 6 Zemědělci jsou uzavřeny všechny dohody se SZIF. Z této výzvy jsou již 2
projekty proplacené a další 4 mají podanou žádost o platbu. V roce 2021 byla vyhlášena 7.
Výzva Neproduktivní investice v lesích, přijaty 3 projekty, které mají ukončenou kontrolu
formálních náležitostí a přijatelnosti.
IROP
8. výzva vzdělávání, realizované 2 projekty (MŠ Libčany – zvýšení kapacity o 13 míst, ZŠ
Lhota pod Libčany – bezbariérovost)
9. výzva komunitní centrum – Realizace projektu probíhá, dokončení je plánováno na konec
roku 2021.
10. výzva bezpečnost dopravy – přijaty 3 projekty, které se postupně realizují
Jana Kuthanová informovala, že PRV má přechodné období ještě na 2 roky, čerpání dotací
bude probíhat za současných podmínek. Ostatní operační programy se stále připravují a
upřesňují. Jakmile budou známy podrobné podmínky, začneme tvořit akční plány. OP
Zaměstnanost je připravován v rámci klíčového projektu s partnery a komunitními centry
Hořiněves a Hněvčeves.
Komunitní energetika
Paní Jana Štěpánková informovala o podkladech a výsledcích jednání, která se uskutečnila
za účelem získání dotačních prostředků pro společnost Hradecký venkov na projekty
z obnovitelných zdrojů energie. Hradecký venkov podal Projektový záměr na získání finanční
podpory z prostředků modernizačního fondu do před výzvy, na projekt „Rozvoj komunitní
energetiky na území MAS Hradecký venkov“. Cílem projektu je zaktivizovat potenciál území
k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Hlavním záměrem je samotná výstavba a
instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Jedná se o střechy budov v majetku obcí jako jsou
obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny, obecní objekty apod. Instalace
se předpokládá i na budovách a objektech ve vlastnictví organizací zapojených do
projektového záměru. S ohledem na ráz a vlastnosti daného území se počítá s využitím FVE
integrovaných do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v blízkosti
budovy či v areálu budov. Vzhledem k rázu krajiny se nepočítá s agrofotovoltaikou, instalací
na vodních plochách ani s geotermálním zdrojem. Realizace 06/2021 – 12/2030; navrhovaná
akumulace elektrické energie vyrobené z OZE 6 400 MWh; financování přepokládané náklady
celkem 768 000 tis. Kč.
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Aby bylo možné projekt dále připravit pro podání vlastní žádosti, konzultovat a připravovat
v území s partnery konkrétní projekty a pak je realizovat je nutné mít zpracovaný podrobný
podklad Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action
Plan, SECAP, obsahující výchozí emisní bilanci (Baseline Emission Inventory, BEI) a
hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních
mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování. Se společností ENVIROS,
s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240, bylo dohodnuto zpracování
Akčního plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov
(SECAP) zdarma v rámci svého projektu. Nezbytnou podmínkou pro to, aby pro nás projekt
zpracovali je, že Hradecký venkov o.p.s. přistoupí k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou
energii a klima. Zpracovaný SECAP musí po jeho dokončení schválit zastupitelstva všech
zapojených obcí. Postupně se informují všechny obce na území MAS Hradecký venkov.
Komunikační Strategie
Slečna Eva Kalenská seznámila přítomné s novou již fungující komunikační strategií, která je
aktivní na Facebooku MAS Hradecký venkov. Každý pracovní den je věnován jednomu
okruhu. Postupně představuje jednotlivé obce naší MAS, zveme na výlety, informujeme o
zrealizovaných projektech a nabízíme regionální produkty.
Ukrajina
Paní Jana Rejlová informovala o nabídce na spolupráci 3 ukrajinských regionů v okolí měst
Bushtyno, Teresva, Neresnytsia. Městečka se nacházejí v Zakarpatti 100km od Uzhhoroda a
od hranice se Slovenskem. V současné době se hledají možnosti spolupráce a grantů
prostřednictvím Visegrádského fondu (země V4) a programu ERASMUS+.
USNESENÍ č. 6:
Plénum bere na vědomí informace k realizaci SCLLD a informace k novému Programovému
období EU 2021+.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

5. Výroční zpráva o činnosti Hradeckého venkova o.p.s. 2020
Paní Jana Rejlová seznámila přítomné s Výroční zprávou Hradeckého venkova za rok 2020,
jako podklad k dnešnímu jednání. Zpráva byla projednána a schválena auditorkou společnosti,
nyní bude ještě předložena k projednání Dozorčí radě a schválení Správní radě o.p.s.
Hradecký venkov.
USNESENÍ č. 7:
Plénum schvaluje Výroční zprávu o činnosti Hradeckého venkova o.p.s. za rok 2020.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

6. Zpráva kontrolní komise
Dne 6. 5. 2021 proběhlo zasedání Kontrolní komise (KK), které se uskutečnilo v kanceláři MAS
v Nechanicích. Předseda komise Ing. Luděk Homoláč Ph.D. seznámil přítomné s průběhem a
5

obsahem provedené kontroly a shrnul, že nezaznamenali žádné pochybení a problémy ze
strany MAS Hradecký venkov.
USNESENÍ č. 8:
Plénum bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ze dne 6. 5. 2021.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

7. Diskuze
Komunitní sociální práce na venkově
Paní Eva Vašáková informovala o průběhu klíčového projektu MAS s názvem Komunitní
sociální práce na venkově.
Místní akční plán vzdělávání II
Daniela Rejlová informovala o aktivitách realizovaných v rámci projektu MAP II.
USNESENÍ č. 9:
Plénum bere na vědomí informace k realizaci klíčového projektu MAS Komunitní sociální
práce na venkově a k realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání II na území ORP Hradec
Králové.
HLASOVÁNÍ: PRO:

32

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

Paní Jana Kuthanová ukončila jednání v 19.00 hodin.
V Nechanicích dne 18. 5. 2021

Zapsala: Jana Štěpánková

Zápis ověřila: Ing. Dagmar Smetiprachová
zastupující obec Stěžery

Jana Kuthanová
předsedkyně Programového výboru
zastupující Obec Hořiněves
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