Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Hradecký venkov
na období 2014-2020
PŘEHLED JEDNÁNÍ A PROJEDNÁVÁNÍ
Zájmové skupiny, pracovní skupiny, veřejnost
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z jednáni správní rady obecně prospěšné spo|ečnosti
Hradecký venkov, konaného dne 26.1.2012
v Nechanicích v zasedací místnosti MAS Hradecký venkov
proqram iednání:
1)

Přivítání a zahájení
Schválení čerpánírozpočtu v roce 2011
3) Schválení rozpočtu na rok 2012
4) Příprava Výročnízprávy za rok2a11
5) lnformace o vyhlášené výzvě a finančníplán MAS na rok2012
6) lnformace o dalšíčinnostispolečnosti a připravovaných projektech
7) lnformace z KS MAS, informace o plánovacím období 2014 - 2021, rozšiřování MAS
8) Projekt spolupráce - výzva březen
9) Akce přes CSV - Zemědělský den
10 ) Usnesení, závěr
2)

Přítomní č|enovéSR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Josef Macháček, Jiří Pechar, Jana Pečenková
Omluveni: Stanislav Bydžovský
Hosté: Jana Rejlová, lva Horníková, Petr Švasta,Josef Karel

í) Přivítání azahíjeni
-uvodem jednání J.kuthanová

konstatovala, že sR je usnášeníschopná, poté seznámila přítomné s doplněným
programem jednání. Zapisovatelkou navrhla Janu Rejlovou.
schváleno všemi přítomnými

Schválení čerpání rozpočtu v roce 2O11
J,Rejlová seznámila přítomnése skuteóným čerpánímrozpočtu společnosti. Hospodaření společnosti za rok
2011 skonČilo zŮstatkem ve výši 520 tis. Kč V roce 2011 byly MAS proplaceny všáchny 3 zrealizované projekty
sPoluPráce a Po splacenívŠechÚvěrŮ a pŮjček od obcía škol nám zůstaly vtaŠtni prosřeory. pro rok zolz'1n.,aý
nebude nutné zajišťovat provozní úvěr.
schváleno všemi přítomnými

2)

Schválení rozpočtu na rok 2a12
J.Rejlová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2a12, z navrhovaného rozpočtu vyplývá, že bude
možnézajistit realizaci SPL bez krátkodobého úvěru.

3)

Hradecký venkov, o.p.s.-návrh rozpočtu na rok2012
PŘiJMY

Zůstatek z roku 2O11
Zustatek z roku 2011
Člensképříspěvky
SPL - lll etapa 201 'l

-

BÚ

pokladna

Navrhovaný rozpočet v Kč

518 920,00

2 076,ao

SPL l. a ll,etapa2012
Prolektorc poradenství

000,00
^43
240 372,oo
750 000,00
65 000,00

Prolekt

,]3 333,33

Pňjaté dary
Dar

-

MM

R-památkovrý portál

žalužiová okna

PŘÍJMY CELKEM

65 000,00

r sag e6a,oo

VÝDAJE

SPL 2012
Dětem pro radost ll. - watka ZŠVšestary
úroky

Administrace

Prowz MAS-mimo SPL

Projekt MM R-památkornj, portál
Prqekt Včely a med
Nadace oF - Žaluziová okna kostel suchá

VÝDAJE CELKEM
Z.lsfatek

1 ,1 15 655,00
128 121,0o

55 000,00
40 000,00
2o7 750,oCI
94 455,00
,í30
000,00
1 770 981,00
78 387,00

schváleno všemi přítomnými

4) Příprava Výročnízprávy za rok2011

J.Kuthanová informovala přítomné o jednání Pléna (,l7 hodin) a Programového výboru (18 hodin) MAS HV dne
8.3.2012. Do této doby bude hotová úěetníuzávérka i audit. Audit hospodaření musí naše společnost mít ze
zákona, již proběhla jednání našíúčetnís íng, Koutníkem.
schváleno všemi přítomnými

5) lnformace o vyhlášené výzvé a finančníplán MAS na rok 2012
lva Horníková informovala o průběhu vyhlášené výzvy pro rok 2012. Žadatelé mohou zaregistrovávat své
projekty v kanceláři MAS již nyní. Jsou připravovány podklady pro vyhlášení druhé výzvy v průběhu roku. V roce
2012 se předpokládá, že budou vyhlášeny 3 fiche - 2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území
MAS Hradecký venkov, 4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích, 7 - Podpora stávajících
podniků a podpora zakládání mikropodniků.

Jana Kuthanová seznámila přítomné se souhrnným přehledem čerpánífinančníchprostředků všech MAS v
Královéhradeckém kraji. Tato tabulka byla zpracována jako podklad pro jednání s krajem, Tabulka bude
rozeslána všem členůmSR. Dále informovala o jednání na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje s panem
Táborským a panem Jirešem ohledně finančnípodpory MAS ze strany kraje. l pro rok 2012 byla tato podpora

přislibena, nebot' vědí, že MAS v KHK jsou velmi aktivní a jejich finančnía organizačnípřínos pro kraj je znaóný,
přítomní berou na vědomí

6) lnformace o dalšíčinnosti společnosti a připravovaných projektech
l.Horníková informovala přítomné o realizovaných projektech projektu Včely a

med a projekt Nadace OF

na

výměnu žaluziových oken na kostele v Suché. Dále hovořila o podpořených projektech, které se připravují k
realizaci- projekt podpořený MMR ČR zaměřený na vytvoření památkovéh portálu a přípravě akce ZemědolŠk11
den (10.5.2012 Sovětice), na ktený budeme podávatžádosto dotacina KHK, odbor Že _z4isti l.Horníková.
l. Horníková připravuje ve spolupráci s Farností Nechanice žádost o dotaci na opravu varhan v Nechanickém
kostele. Společnost Hradecký venkov založila transparentní účet,kam je možnézasílat příspěvky na opravu
varhan. Žádost o dotaci na l.etapu bude podána na částku dle spoluúčasti,která se podaří získat na tento
transparentní účet.
přítomní berou na vědomí

7) lnformace z KS MAS, informace o plánovacím období 2014 - 2O21, rozšiřování MAS
Předsedkyně J. Kuthanová informovala o volbách do KS MAS, které se uskuteěnily v útený 24.1.2012. Po
volbách se toho moc nezměnilo Petr Kulíšek - předseda, Jana Kuthanová - místopředseda, ve výboru je nově
Tereza Peterová z MAS Pochlumí a dále Jan Balcar z MAS Kráslovství Jestřebí hory a Jana Bittnerová z MAS
Společná Cidlina.

lnfomace o programovacím období 2014-2021- i v tomto období by měly být vyčleněny finančníprostředky pro
administraci přes MAS, Yize je, že MAS budou administrovat i dalšíoperačníprogramy. Nově budeme muset
zpracovávat integrované strategie. Předpokládá se, že MAS by se mohla stát Ev. platební agenturou, což
obsahuje různépodmínky, z nichž jednou
získání ceňifikátu lSO - management kvality. Již byly zahájeny
přípravnépráce na získánítohoto certifikátu ve spoluprácis MAS Společná Cidlina.

je

V souvislosti s novým obdobím se jedná také o rozšiřování stávajících MAS nebo zakládání nových MAS,
Nabízíse územím, kde MAS není ať se rozhodnou jak dál. Obec Lochenice podala oficiálně žádost o
přistoupení k našíMAS. Dále paní Kuthanová jednala s Předměřicemi. Pokud by přistoupily tyto 2 obce, tak
bychom měli dostat více peněz. Předsedkyně SR J.Kuthanová byla pověřena dalšímjednáním ohledně
případného rozšířeníúzemíMAS.

přítomní berou na vědomía pověřují

8) Projekt spolupráce - výzva březen

Projekty spolupráce - J. Kuthanová informovala o připravované výzvě v březnu 2012, zkusíme opakovat projekt
spolupráce Dědictví našich předků ovšem záležína tom, jak se partneři projektu postaví k předfinancování.
Projekt se bude dále připravovat a budou se hledat cesty k jeho úspěšnérealizaci a předfinancování.
přítomní berou na vědomí

Akce přes GSV - Zemědělský den
Zemědělský den se letos uskutečníjíž10.5.2012 v Sověticích, koná se již 3. ročník.J, Kuthanová podala žádost
o dotaci na tuto akci přes Krajskou agenturu pro zemědělství a venkov a pro rok 2012 byly přislíbeny částky 20
tis. a 50 tis. Kč. J. Kuthanová je pověřena jednat s panem Divíškemo čerpánítěchto financí.
9)

,/

/

schváleno všemi přítomnými

í0) Usneseni,závér

J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými a ukončila jednání.

USNESENí:

. SR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění rozpočtu o.p.s.Hradecký venkov v roce 2011
. SR projednala a schvaluje rozpočet o,p.s. Hradecký venkov na rok 2012
. sR ukládá předsedkyni o,p.s, Hradecký venkov Janě kuthanové předložit návrh výročnízprávy
.
.
.
o

společnosti za rok'201 1 nqpozději do 8. 3. 2012
sR bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě MAs Hradecký venkov a bere na vědomífinančníplán
MAS na rok2012
sR bere na vědomí a schvaluje informace o realizovaných a připravovaných projektech společnosti
sR pověřuje Janu kuthanovou jednáním ohledně případného rozšířeníúzemíMAs Hradecký venkov
SR pověřuje Janu Kuthanovou jednáním s panem Divíškemohledně pořádání Zemědělského dne
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Zápis z jednání Výběrové komise 5.3.2012
Přítomni dle prezenčnílistiny

Předseda lvan Šenkpřivítal členy Výběrové komise a podle promítnutých
tabulek zahájil hodnocení projektů.

Mikroregion obcí památkové zóny 1866 - Restaurování památek na Území
Mikroregionu oPZ 1866 - hodnotitelka Jana Pečenková představila projekt,
konstatovala že rozpočet projektu je dostatečně podrobný, jsou doloŽené
přílohy, vyřešenémajetkové vztahy, hodnotí jako dobrý projekt. lvan Šenk
z pohledu správy státního zámku měl připomínky

-

žadateléby měli vyŽadovat
restaurátorské zprávy apod. ,dát do projektu ošetření zeleně u pomníkŮ
(zdravotní a bezpečnostní řez stromů), lépe řešit rizika. Komise navrhuje se
tímto zabývat při aktualizaci této Fiche před jejím dalšímvyhláŠením. Proiekt
komise doporučila ke schválení.

obec Urbanice _ obnova kulturních památek místníhov,ýznamu v Obci

Urbanice - projekt představil hodnotitel lng. Pešek, který vysvětlil, Že měl
problém hodnotit inovace. Ve smyslu, že u tohoto typu projektu se těŽko hledá
inovativnost. lva Šenkkritizoval popsaný dopad na mladé lidi. Viděl bY toto
kritéríumlépe se zaměřením na historii. Chybí řešení zeleně. lng. PeŠek souhlasí
s kritériem dopadu na mladé lidi, tak jak ho má popsaný žadatel. Hodnotitelé se
shodují, že žadatel mě projekt řešit komplexně a to i včetně zeleně. Projekt
komise doporučila ke schválení.

obec syrovátka _ Úprava aleje a návsi v obci Syrovátka - projekt představila
náklady projektu.
hodnotitelka Mgr. Sirotková, zdají se jí trochu vyŠŠÍ

Hodnotitelka Jana Pečenková projekt chválí jako komplexně řeŠenýpro velkou
cílovou skupinu. Projekt komise doporučiIa ke schválení.

obec Kratonohy - Terénnía sadové úpravy veřeiného hřiště v obci Kratonohy
- místníčásti Michnovka - projekt představila hodnotitelka Mgr. Petrusová.
Upozorňuje, že je v projektu požadována vysoká částka na traktor k podílu
zeleně. Hodnotí projekt jako nekvalitně zpracovaný. Paní PeČenková upozornila,
že v projektu jsou nepravdivé údaje, v oddíle získaných dotací se neobjevila
dotace z MAS Hradecký venkov, kterou obec Kratonohy získaly a po podpisu
Dohody ji odmítly.V projektu jsou výsadby agresivních rostlin. Hodnotitel pan
žabka - v projektu se neřeší opravy a údržbytraktoru, mají nereálný poČet akcÍ,
také hodnotí projekt jako nekvalitní. Obzvlášť se hodnotitelŮm nelíbÍ,Že vybírat
dodavatele bude sám starosta. Projekt komise nedoporučila ke schválenÍ.

obec Libčany - Hrajeme si a odpočívámev každémvěku - hodnotitelŮm se
projekt líbí,dobře popsaný, nízkénáklady. Projekt komise doporuČila ke
schválení.

obec Vetichovky _ Úpravy venkovních prostranství v obci VelichovkY
hodnotitel Dr. pešek projekt představil, řekl že je dražŠÍ,ale obce VelichovkY
jsou lázeňská obec, proto je potřeba velkorysejŠÍÚpravu veřejného
prostranství. Hodnotitelka paní Sirotková, řekla že projekt se
komise doporučila ke schválení.

jí líbÍ.Projekt

Město Nechanice _ Renovace hřbitovních vrat na hřbitově Nechanicích - Dr.
pešek hodnotí projekt jako potřebný, hodnotitel pan Tribula jako dobře
popsaný a přesný, měl problém s inovací, ale po velké diskuzi k inovacím doŠla
komise k závěru, že u všech projektu se snažili žadateléinovace maximálně
popsat a zamyslet se nad nimi. Proiekt komise doporuČila ke schválenÍ.

obec Hořiněves _ Vybudování parku náves Želkovice hodnotitelka

Sirotková hodnotí projekt jako jasný a podrobný, hodnotitel Tribula se vYjádřil
k rozpočtu, že je odpovídající.Hodnotitel Šenkchválí kvalitní zpracování a
komunitní plánování projektu. Projekt komise doporuČila ke schválenÍ.

Římskokatolická farnost kostela - Oprava konstrukce kostela nejsvětějŠÍ
trojice v praskačce - hodnotitelka Petrusová hodnotí projekt jako nereálný,
chybí podrobný rozpočet, hodnotitel Šenkmá stejný názor, že financování
projektu je nereálné. Nejsou žádnépřílohy, projekt se nedá dobře posoudit.
Proiekt komise nedoporučila ke schválení.

obec praskačka _ obnova památek místníhov,ýznamu

-

hodnotitel Šenkřekl,
že by šetřil bych se slovem revitalizace (znovuoživení, posílení,vzpruha)- raději
bych použil obnova (záchrana...), Krásnice oprava v textu odlitek

,,ukřižovaného JežíšeKrista", doporučil by dát do projektu oŠetřenízeleně u

pomníků(zdravotní a bezpečnostnířez stromů), lépe řeŠit rizika. Proiekt

komise doporučila ke schválení.

obec Boharyně _ oprava chodníku v Boharyni - hodnotitelé vytýkají projektu
špatnéfotky, přesto že byl sníh, měl být chodník focen odhrnutý, projekt bY
mohl být lépe popsaný. Jinak nemají výhrady. Projekt komise doporuČila ke
schválení.

PrezenČnílistina
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výběrové komise 5.3.20L2

Hodnocení projektů
Podpis

Jméno

Zastupuje

předseda lvan Šenk
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Jana pečenková

Mikroregion Nechanicko

Mgr. Nad'a Petrusová
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Mgr.Zuzana Sirotková

Fyzická osoba

Bedřich Moder

Fyzická osoba

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

Dr.lng. Jan Pešek

karel Žabka

ZAS Mžany a.s.
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Pls
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
8.3.2012 v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1, Střednědobé hodnocení MAS Hradecký venkov
2. Kontrola monitorovacích ukazatelů, způsob získávání dat a jejich evidence
3. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL za rok 201O a2011
4. Diskuse, závěr

Přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná, lng. Kamila Záleská
Omluveni: Václav Bouz
Hosté: lng. Jana Rejlová, ředitelka společnosti

Jednání zahájila bředsedkyně VMV lng. Součková, seznámila přítomné s programem jednání a
navrh la J. Rejlovou zapisovatelkou.

schváleno všemi přítomnými

hodnocení MAS Hradecký venkov
lng. Rejlová seznámila přítomnés výslednou verzí střednědobého hodnocení našíMAS, tak jak
byla odevzdána v prosinci 2012 na SZlF.
1. Střednědobé

schváleno všemi přítomnými
2. Kontrola monitorovacích ukazatelů, způsob získávání dat a jejich evidence
Přítomnízkontrolovali evidenci monitorovacích ukazatelů MAS Hradecký venkov, dle platné vnitřní
směrnice a prošli podklady znichžjsou data získávány. Výsledky monitoringu a veškerézápisy
jsou uloženy v kanceláři MAS ve zvláštním šanonu. Nebyly vzneseny žádnépřipomínky ke
způsobu monitoringu,
schváleno všemi přítomnými
3, Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL za rok 2010 a201'|
lng. Rejlová seznámila přítomnés průběhem realizace a vyúčtováníprojektů v rámci výzev SPL
roku 20,10 a 201,1. Byly provedeny kontroly na místě u vybraných projektů, zápisy jsou uloženy ve
složce monitoring. Vyhodnocení výzev za rok 2010 bude ukončeno do poloviny roku 2012.

Výsledky budou k připomínkování rozeslány členůmVMV a bude s nimi seznámena SR
společnosti. V průběhu roku 2012budou l nadále probíhat kontroly na místě u vybraných žadatelů.
schváleno všemi přítomnými

V Nechanicích dne 10.3.20121,,
Zapsala. lng. Jana Rejlová

ll , t_
1
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ze zasedání Porogramového výboru Místníakění skupiny Hradecký venkov, konaného
dne 8.3.2012 v zasedací místnosti MAS na Měú Nechanice
Přítomni: viz. prezenčnílistina
proqram iednání:
1) Kontrola usnesení z minulého jednání dne 1 11a.2O11
2) Návrh na schválenívýsledků výběru projektů podle doporučenívýběrovékomise a potvrzení
výběru k realizaci
3) Návrh na schválenívyhlášenívýzvy ó.212012
4) Výročnízpráva za rok2}11 - doporučeníke schválení
5) Návrh na schválení rozšířeníúzemi MAS Hradecký venkov o územíobce Lochenice
6i lnformace o dalšíčinnosti společnosti- projekt MMR, varhany Nechanice, Nadace OF, VČely a
med, projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a regionální konference
7) lnformace o projektech spolupráce
8) lnformace z jednání KS MAS
9) usnesení, závér

s

a
Úvodem jednání přivítala předsedkyně Jana Kuthanová přítomné, seznámila je s programem
lvu
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina, PV je tedy usnášeníschopný. Dále navrhla
Horn íkovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými

í)

Kontrola usnesení z minulého iednáni dne 11.10-2011
. programový výbor bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčírady obecně prospěšné

.
o
.
.
.
.

společnosti.
programový výbor bere na vědomí informace o průběhu realizace 1 . a Z.vyzvy realizace
SPL roku 2011.
programový výbor schvaluje návrh na navýšeníalokované částky na 2, Yýzvu...ryku
ŠetrnějšÍ,ÚspornějŠÍ a
2011, tar iný byl podpořen i projekt lng, lvana Horáka
pŮdy.
přípravu
pro
předseťovou
pořízení
půdy
stroje
kvalitnější zpracování
programový výbor tímto schvaluje výsledky výběru jednotlivých realizačníchprojektů
dle doporueeni vyn§rové komise. Celková dotace pro podpořené projekty bude Činit
720 tis. Kč.
programový výbor ukládá členůmvýběrové komise provést aktualizaci hodnotících
kritériíFichí. dle zpracovaných podkladů kanceláře MAS.
programový výbor po diskusi a doplnění schvaluje aktualizaci č.1 SPL a ukládá
kanieláři MAS zpracování těchto aktualizací do stávajícího SPL a zajistit schválení
těchto dokumentů na szlF.
programový výbor schvaluje návrh na vyhlášenípodpory ( Fichí ) pro rok 2a12 v tomto
časóvém harmonogramu - l. Výzva - prosinec 2011, ll. Výzva - srpen 2O12 a v těchto
Fiché č. 2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na Území MAS
oblastech
alokovaná částka 1,3 mil. Fiche č,4 - Vybudování dopravní a
Hradecký venkov
technické infrastruktury v obcích - alokovaná částka 1,3 mil.
programový výbor bere na vědomí informace o dalšíčinnosti společnosti.

-

:

.

-

schváleno všemi přítomnými

HRAD€cKÝ
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Návrh na schválení výsledků výběru projektů podle doporučenívýběrové komise a
potvrzení výběru k realizaci:

Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 1,výzvy realizace SPL roku 2012tak jak jej
schválila a předložila výběrová komise
Název
4. Vybudovánídopravní a technické infrastruktury v obcích
Alokovaná částka: 1,3 mil. Kč
Zadatel
Název projektu
Registračníčíslo
:

Fiche:

žádosti

1lo1l2o12

Obec Syrovátka

Uprava aleje a návsi v obci Syrovátka

1lo3l2o12

Město Nechanice

1l04l2o12
1l06l2012

Obec Boharyně
Obec Velichovky

1l0712012

Obec Libčany

Renovace hřbitovních vrat na hřbitově
Nechanicích
Oprava chodníku v Boharyni
Upravy venkovních prostranství v obci
Velichovky
Hrajeme si a odpočíváme v každém

1lo8l2o12

Obec Kratonohy

věku

Terénnía sadové úpravy veřejného
hřiště v obci Kratonohy - místníčásti
Michnovka

1l10l2o12

obec Hořiněves

Vybudování parku

-

náves Zelkovice

2. Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na územíMAS
Název Fiche:
Hradecký venkov
Alokovaná částka: 1,3 mil. Kč
Zadatel
Název proiektu
Registračníčíslo
žádosti

1lo2l2o12
1la5l2o12
1l0912012
1l1112012

Obnova kulturních památek místního
významu v Obci Urbanice
Rímskokatolická farnost kostela Oprava konstrukce kostela nejsvětější
trqice v Praskačce
NejsvětějšíTrojice
území
Mikroregion obcí Památkové Restaurování památek
Mikroregionu OPZ 1866
zóny 1866
Obnova památek místníhovýznamu
obec praskačka
obec urbanice

na

Návrh na schválení vyhlášenivýzvy ě.212012:
Programový výbor schvaluje vyhlášenívýzvy 2l2O12 pro rok 2012 v celkové alokované výši 2 mil. Kč
na Fiche č.5 - Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti. Předpokládaný termín vyhlášení květen 2012. Podklady a vyhlášení výzvy zajistí l,Horníková.
schváleno všemi přítomnými

3}

Výročnízpráva za rok za1í - doporučeníke schválení:
J. Kuthanová ve spolupráci s l.Horníkovou a J.Rejlovou seznámily přítomnés obsahem

4)

výroční
zprávy. Programový výbor bere na vědomí předloženou výročnízprávu o.p.s. Hradecký venkov a
doporučuje ji Plénu MAS Hradecký venkov ke schválení.
schváleno všemi přítomnými

šz

HRAD€CKý

v€Nl(ov

*aur^ na schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o Území obce Lochenice
progr"*ouý výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o katastrální
územíobce Lochenice a doporučuje Plénu MAS Hradecký venkov schválit toto rozŠÍřeníÚzemí MAS.

,l

schváleno všemi přítomnými
tníormace o datšíčinnostispolečnosti- proiekt MMF, varhany Nechanice, Nadace OF, VČelY
a med, projekt přeshranični spolupráce - Potsko, Zemědělský den a regionální konference
lva Horníková informovala přítomnéo dalšíchaktivitách a projektech spoleČnosti a Pozvala ČlenY na
Zemědělský den 2012, programový výbor bere na vědomí informace o dalŠÍchaktivitách sPoleČnosti
6}

a schvaluje jejich realizaci.

schváleno všemi přítomnými

spolupráce
'připravovaných
projektech ,,Dědictví našich PředkŮ", ,,Partnerství Pro
lÁg. Rejlová iniormovala o
o
ue'nkou,,' a ,,Festival neziskových organizací". Programový výbor bere ne vědomí informace
a
sektoru
předků,
neziskového
Festival
připravovaných projektech spbtuprácé Dědictví našich
Paňnerství pro venkov a schvaluje podánížádostío dotace,
schváleno všemi přítomnými

7) tnformace o projektech

8} Usnesení, závěr

jednánÍ.
J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno vŠemi přítomnými a ukonČila

UsNEsENl
programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 1 .Yýzvy realizace SPL roku 2012
programový výborschvatuje vyhlášení výzvy 2t2O12.,pro,rok 2012 v celkové alokované výŠi2
mll.kč na Ěicňe č.5 - Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti
programový výbor bere na vědomí předloženou výročnízprávu o,p.s. Hradecký venkov a
dopóručujeji Plénu MAS Hradecký venkov ke schválení

programový výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o
'úzěmí
obce Lochenice a doporučuje Plénu MAS Hradecký venkov schválit toto
katjstrální
rozšířeníúzemíMAS
programový výbor bere na vědomí informace o dalšíchaktivitách o.P.s, a schvaluje jejich
realizaci
programový výbor bere na vědomí informace
schvaluje podánížádosti o dotaci

V Nechanicích dne 15,3.2012
Zapsala: lva Horníková

§3zv€NKov
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připravovaných projektech spoluPráce a

8.3.2012 Programový výbor
Název subiektu"

- MěÚ Nechanice
Podois

zástupce subiektu

SDH Sovětice

simona Rudavská

Mateřské centrum
Nechanice o.s.

Mgr. Hana Jarošová

Dětský domov a školní

jídelna Nechanice

4/J,ď,n'
I

Mgr. Luboš Holeček

Myslivecké sdruženi
Lověna Nechanice
Komitét pro udžování
památek zválky roku 1866

zástupce subiektu

Název subiektu"

lng. lvan Horák

lng. lvan Horák

Mš a zš praskačka

lng.Helena Fikarová

Eliška Homiková

Eliška Homiková

Eliška kuthanová

Eliška kuthanová

Jana Kuthanová
předsedkyně

-

Mikroregion obcí 1866
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ze zasedání Pléna Místníakčnískupiny Hradecký venkov, konaného dne 8.3.2012
v zasedací místnosti MAS na MěÚ Nechanice.
Přítomni: viz. prezenčnílistina
program iednání:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

lnformace o schválenívýsledků výběru projektů podle doporučenívýběrovékomise a
potvzení výběru k realizaci programovým výborem
lnformace o vyhlášení výzvy č.212012
Výročnízpráva spoleěnostiza rok 2011 - doporučeníke schváIení
Návrh na schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o územíobce Lochenice
Volba člena výběrové komise
lnformace o dalšíčinnostispolečnosti- projekt MMR, varhany Nechanice, Nadace OF, VČely a
med, projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a regionální konference
lnformace o projektech spolupráce
lnformace z jednání KS MAS
Usnesení, závěr

Úvodem jednání přivítala předsedkyně Jana Kuthanová přítomné,seznámila je s programem a
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina - Plénum je tedy usnášeníschopné.Dále navrhla
zapisovatelkou jednání ing, Janu Rejlovou,
schváleno všemi přítomnými
poté lng. Rejlová seznámila přítomné s programem jednání Výkonného monitorovacího výboru, ktený
se uskutečnil před jednáním dnešního Pléna, Hlavním bodem jednání byly diskuse nad střednědobým
hodnocením činnosti našíMAS. Toto hodnocení bylo zpracováno k 31.12.2012 a bude zasláno
členůmMAS elektronicky.
přítomní berou na vědomí

í) tnformace o schvátení výsledků výběru
potvrzení výběru k realizaci:

ádatel

Název

projercu

projektů podle doporučenívýběrové komise a

P."T,'*ffU

203
obec Hořiněves
$budování
- náves žblkovic e
Hrajeme si a odpočívámev každém197
Obec Libčany
věku
Renovace hřbitovních wat na hřbitově 192
MĚsto ilechanice
:.
F€cnanlclcn
18B
Uprava aleje a návsi v obci Syroválka
Obec Syrovátka
187
Svazek obci mikroregion Restaurování památek na územi
obcí památkové zóny Mkroregionu oPZ 1866
866
]Úprauy venXÓvnttr proskanství v obci
186
Obec Velichovky
parku

celkové

naklady
403

Fiche

269

ilďťělená

Fiche

i;:ťu*",

sóz loo

2220@

166 500

358 680
475 126
427 2@

269 010
356 344
320 400

1

Velichovky

obec urbanice
Obec
Obec
Obec

Praskačka
Boharyně
Kratonohy

4oi2ow

301 500

\^iznamu 175
lM
Boharyni

444oťf,

333 00o

217 2@

r4Znamu v Obci Urbanice
Obnova památek místního

Terénnía sadové úpravy veřejného 148
hřiště v obci Kratonohy - místníčásti
Mchnovka

Římskokaiolickáfarnost Oprava konstrukce kos€lá

kostela

Trqice

|€jsvětější

\7

nejsvětější

0

CELKEM PŘtOĚLeNÁ DOTACE
R1_oxovnNÁ čÁsxn NA \.íalu
PŘEVOO NA DALŠÍVÝZ/U

V€NKov

162 900

135

3402&o

cELKEM

HŘAD€CKÝ

trojice v Praskaěce

339 745

183

Obnova kulturních památek

,Oprava chodnku v

m§tního

452gg4

954 900

1

5s

0
899

2 55í 799
2 600 000
,{tl 20{

1

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o výsledku výběru projektů 1.Yýzvy realizace SPL
roku 2012.
schváleno všemi přítomnými
2) Návrh na schválení vyhlášenívýzvy é.2l2O12
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informaci o vyhlášení výzvy 212012 pro rok 2O12 v
celkové alokované výši 2 mil, Kč na Fiche č.5 - Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti.
Předpokládaný termín vyhlášení květen 2012.

schváleno všemi přitomnými
Výročnízpráva společnostiza rok zaí1 - doporuěení ke schválení
J. Kuthanová ve spolupráci s l,Horníkovou a J.Rejlovou seznámily přítomné s obsahem výroční
zprávy společnosti za rok 2011, Plénum MAS Hradecký venkov projednalo výročnízprávu o.p.s.
Hradecký venkov a doporučuje ji ke schválení,

3)

schváleno všemi přítomnými

schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o územíobce Lochenice
Předsedkyně paní Kuthanová seznámila přítomnése žádostíobce Lochenice o vstup do našíMAS.
Plénum MAS Hradecký venkov projednalo žádost o rozšířeni územíMAS Hradecký venkov o
katastrální územíobce Lochenice, schvaluje toto rozšířenía ukládá manažerce MAS paní lvě
Horníkovéučinit potřebná opatření k zaevidování tohoto rozšířenív databázi MAS,
schváleno všemi přítomnými

4) Návrh na

Volba člena výběrové komise:
SloženíVK - Petrusová Nad'a - ZŠHořiněves, Moder Bedřich - starosta Mokrovousy, Jana
Pečenková zafyzickou osobu, pan Karel Žabka za Oblastníspolek Červenéhokřížev Hradci Králové,
lng. Jan Pešek za Zemédělskou akciovou společnost Mžany, lvan Šenk/předseda/ - Státní zámek
Hrádek u Nechanic, Sirotková Zuzana - fyzická osoba, Fojtíková Věra - Klub seniorů Hořiněves
5}

Z důvodu ukončeníčlenstvívMAS Hradecký venkov pana Bedřicha Modra je potřeba doplnit složení
VK. Návrh nového člena: lng.Luděk Homoláč - starosta obce Stračov.

schváleno všemi přítomnými

dalšíčinnostispolečnosti- proiekt MMR, varhany Nechanice, Nadace OF, Včely
a med, projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a regionální konference
lva Horníková informovala přítomnéo dalšíchaktivitách a projektech společnosti a pozvala členy na
Zemědělský den 2012, Programový výbor bere na vědomí informace o dalších aktivitách o.p,s. a
schvaluje jejich realizaci.
6) lnformace o

7) lnformace o projektech

spolupráce

schváleno všemi přítomnými

Plng. Rejlová informovala o připravovaných projektech ,,Dědictví našich předků", ,,Partnerství pro
venkov" a ,,Festival neziskových organizací". Programový výbor bere na vědomí informace o
připravovaných projektech spolupráce a schvaluje podánížádostío dotaci.

schváleno všemi přítomnými

8) Usneseni,závěr

J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými a ukončila jednání.

HRAD€CKý
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V€NKov
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USNESENÍ

.

plénum MAs Hradecký venkov bere na vědomí informace o výsledku výběru projektů 1.yýzvy
lealizace SPL roku 2012

.

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí iníormaci o vyhlášení výzvy 212012 pro rok
2012 v celkové alokované výši 2 mil. Kč na Fiche č.5 - Obnova a vybavení objektŮ občanské
vybavenosti

.

Plénum MAS Hradecký venkov projednalo výročnízprávu o.p.s. Hradecký venkov

.

plénum MAs Hradecký venkov projednalo žádost o rozšířeníúzemíMAs Hradecký venkov o
katastrální územíobce Lochenice, schvaluje toto rozšířenía ukládá manažerce MAS p.lvě
Horníkovéučinit potřebná opatření k zaevidování tohoto rozšířenív databázi MAS

.

Plénum MAS Hradecký venkov volí za člena výběrové komise MAS Hradecký venkov

r

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace

r

plénum MAs Hradecký venkov bere na vědomí informace o připravovaných projektech
spolupráce a schvaluje podánížádosti o dotaci

doporučuje ji

š7

ke schválení

lng.Lud'ka Homoláče - starostu obce Stračov

schvaluje jejich realizaci

y,§::i:l
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o dalšíchaktivitách o.p,s.

a

8,3.2012 Plénum - MěÚ Nechanice
Ndzev subiektu"
1.

Podpis

zilstupce subiektu
Jana vaňková

Vaňková Jana

2. SK Bystřian Kunčice

3. SDH Sovétice

zdeněk Šulc

simona Rudavská

4. Mateřské centrum
Nechanice o.s.

Mgr. Hana Jarošová

r
5. Dětský domov a školní

jídelna Nechanice

6. Svaz důchodcu ČR
místní organizace

-

Hořiněves

Mgr. Luboš Holeček

Věra Fojtíková

7. TJ Sokol Stěžery

8. Myslivecké sdružení

Lověna Nechanice

9. Klub vojenské historie

Nový Bydžov, o.s.

11. SDH Hořiněves

12. Komitét pro udžování
památek zválky roku 1866
13. Klub žen ve
Střezeticích a Dlouhých
Dvorech

'l4.Základní škola a

mateřská škola Hořiněves

_l

-

8.3.2012 P!énum - MěÚ Nechanice

Název subiektu"
15. Zemědělské družstvo

Všestary

16.|ng. lvan Horák

í8. MŠa ZŠPraskačka

lng,Helena Fikarová

19. Rodinné a mateřské
centrum Lhota pod Libčany
o.s.

kateřina Holická

karel Žabka

22, Mgr. Zuzana Sirotková

Mgr. Zuzana Sirotková

23. Římskokatolická
farnost Nechanice

Mgr. Marián Benko

24,MC Beránek

petra stránská

25. Eliška Homiková

Eliška Horníková

26. Eliška Kuthanová

Eliška kuthanová

27. Obec Osice

Stanislav Bydžovský

28.

ZS Kratohohy a.s.

l]rlA

lvan Šenk

21. Oblastní spolek

českéhočervenéhokříže

1ť

lng. lvan Horák

Dr.lng.Jan Pešek

ústav

n

lng. Monika Nebeská

17. Zemédélská akciová
společnost Mžany a.s.

20. Národní památkový

Podpis

zásfuoce subiektu

l+ú*''il:'

lng. Martina Tribula

a

8.3.2012 Plénum - MěÚ Nechanice

/

29. Bohárensko o.s.

Jiří Drtina

30. Knihovna Roudnice

lva Novotná

Mgr. Dagmar

31. Obec Stěžery

Smetiprachová

lng. Luděk Homoláč

32. Obec Stračov

Název

subiektt"

33. Mikroregion

zástupce subiektu

Nechanicko, svazek obcí

Jana pečenková

34. Svazek obcí
Mikroregion obcí

Jana kuthanová

Památkové zóny

Yb7,

,l866

35. Mikroregion urbanická
brázda, svazek obcí

lng. Miroslava

36. Mikroregion

Josef Karel

Hustířanka, svazek obcí

Podpis

1, ,ilu

Součková

'q,,

-J-

-

PrezenČnílistina

výběrové komise 26.3.2012

Hodnocení projektů
Podpis

Jméno

Zastupuje

předseda lvan Šenk

Národní památkový
ústav Jaroměř

Jana pečenková

M ikroregion Necha nicko

Mgr.Nad'a Petrusová

ZŠa MŠHořiněves

Věra Fojtíková

Svaz důchodcůČR

-

místníorganizace
Hořiněves

Mgr.Zuzana Sirotková

Fyzická osoba

Bedřich Moder

Fyzická osoba

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

Dr.lng. Jan Pešek

ZAS Mžany a.s.
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Oblastní spolek Českého
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tfuí te;D{r H)ĎecničV/) í/ Llty lM

utl'

oóge <ř2,9tn/
k,n

<

"/

ř',-6 ----

..,-

Schůzka Výběrové komise 26.3 .2012
'

Přítomni dle prezenčnílistiny
Program jednání:

1)

2)

Fiche číslo5. Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti - posilování

sounáležitosti obyvatel s územím
Postup hodnocení

Navržená kritéria
Kritérium - Žadatel spolupracuje s MAS, doložit přesně

(

datum, fotky, apod.), bodování 0-5

Kritérium - Pracuje projekt s případnými riziky, ano 5, částečně 3, nepracuje 0
Kritérium - Výše požadovanédotace, Požadovaná dotace je 9O% (0b). Požadovaná dotace je
85% (3b). Požadovaná dotace je 80% (5b)
Kritérium - Žadatel detailně specifikuje rozsah a potřebnost jednotlivých poloŽek rozpoČtu,
výše nákladů je přiměřená cílůmprojektu, Předkládá pro porovnání např. nabídky, prŮzkum
trhu. 0-3-5

Kritérium - Projekt podporuje společenský život v obci, má vliv na velkou skupinu obyvatel.
žadatel má popsáno využitíprojektu, má uvedeny počty osob využívajícíchprojekt.

Kritérium - projekt řešíhavarijní stav. Žadatel doloží.0-3-5
Kritérium - Projekt tvoří funkčnícelek 0-5. Žadatel popíše.
Kritérium - Kvalita žadatele, realizačnítým projektu, jeho kompetence a zkuŠenosti. 0-3-5

Kritérium - Udržitelnost projektu - prokazatelné doložení např. finančníplán, dobrovolnická
práce. 0-3-5

Výběrová komise navrhuje

s

odkazem na Strategický plán Leader odstranit vedlejŠÍ

opatření a navrhuje upravit příjemce dotace na:

1) obce podle zákona č.128/2OO0 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŮ.
2| Svazky obcí dle zákona č. L2S|2O00 Sb., o obcích, ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ
3}

a

zákona č.4olt964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování obČanŮ, ve

znění pozdějších předpisů (občanská sdružení),zákona č. 248/L995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/7997 Sb., o

/

4|
5)

nadacích a nadačníchfondech a o změně a doplnění některých souvisejícíchzákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Zájmová sdruženíprávnických osob podle §2Of a následujících zákona č.4OlL964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-lijejich členy obce, svazky obcí
Příspěvkové organizace zřízené obcí

Postup hodnocení:
ČlenovéVýběrové komise projednali postup hodnocení. Pokud u hodnotitele hrozístřet zájmů v
důsledku propojení s žadatelem, musí prohlásit tuto skutečnost a okamžitě vystoupit z procesu
hodnocení příslušnéžádosti.

Výběrová komise bere na vědomí, že svým podpisem na prezenčnílistině stvrzují
nestrannost a důvěrnost při hodnocení projektů. V případě porušení tohoto závazku bude
hodnotitel vyřazen ze seznamu hodnotitelů.
Bodové hodnocení projektů provádí Výběrová komise v rozpětí 0-3-5. Preferenčníkritéria SZlF se
násobí x 2. Projekty jsou rozděleny tak, aby nedošlo ke konfliktu zájmů. Každý projekt má určen
jednoho zpravodaje, kteným je jeden ze tří členůskupiny hodnotitelů. Bodové hodnocení projektu je
součtem tří individuálních hodnocení.

zapsala: lva Horníkov

'

M

/

Zápisjednání Dozorčírady společnosti Hradecký venkov, o.p.s. 24.5.2oL2
v kanceláři MAS Nechanice
Program jednání:
1-)

Kontrola hospodařeníspolečnosti za rok 2011

2)

Schválenívýročnízprávy za rok 2011

3) Projednání a schváleníZprávy k ročníúčetníuzávěrce o.p.s. Hradecký venkov

4) Financování provozní činnosti společnosti a dalších projektů

Kuthanová
Přítomni: Jana Pečenková, Jiří Středa, Petr Švasta, lng. Jana Rejlová, Helena Pavlíková, Jana

1) Kontrola hospodaření společnosti za rok 2011

dokumentaci
Ředitelka společnosti ing. Jana Rejlová předložila členůmdozorčírady veŠkerou
vztahujícíse k účetnictvíroku 2OLL a výsledky hospodaření,
po kontrole všichni členovéDR schvalují účetníuzávěrku a souvisejícídokumentaci.

2) Schválení v,ýročnízprávy za rok 2011
SR jí schválit,
DR po projednání schvaluje Výročnízprávu společnosti za rok 2017 a doporuČuje

o.p.s. Hradeclcý venkov
3) projednání a schváte ní7právy auditora ing. koutníka k ročníÚčetní uzávěrce
ÚČetní uzávěrce
DR po projednání schvaluje Výrok auditora aZprávu auditora ing. Koutníka kroČní
o.p.s. Hradecký venkov sestavené k3L. 12,2OI1"

4) Financování provozní činnosti společnosti a dalšíchprojektů

SPL a da|ŠÍch
Jana Kuthanová seznámila přítomné s financováním provozních nákladů sPoleČnosti,
projektů. V současné době společnost nečerpážádný úvěr a má splaceny veškerézávazkY,

V Nechanicích dne 24.5.2OL2
Zapsala: lng, Jana Rejlová

/']l,!

l
-J

Ověři|: Petr Švasta, předseda DR
!

JL

V

?aa_/ťnn''

/rur

z

z jednání

NA M

^z
dne 24,5,2O12
správní rady obecně prospěšné spotečnosti Hradecký venkov, konaného
v Nechanicích v zasedací místnosti MAs Hradecký venkov

proqram iednání:
1, Přivítání azahflení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu rok2011
3. Schválení výroění zprávy společnosti za
4. lnformace z jednání dozorěí rady o,p,s,
5. Návrh na schválení finančníhodaru'NS MAS ve výši 5.000,- Kč na vyjednávání podpory MAS na dalŠÍ
programové období
den - zhodnocení, dalšírealizované ProjektY, PříPrava
6, činnost MAs - iýzva 2t2012, Zemědělský
strategie na období 2014-20, krajský grant2012
7. lnformace z KS a NS MAS, hodnocení MAS v roce 2012
schválení
8. Přistoupení územíSmiřice _- návrh na předběžné
schválení SR
na
návrh
9. Jednání územíčernožice
10, Diskuse, závěr

-

přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Josef MacháČek, Jana Pečenková
Omluveni: Stanislav Bydžovský, Jiří Pechar
petr švasta, Josef Karel, Jiří Středa, Helena pavlíková
Hosté: Jana Rejlová, lva Horníková,
a zahájení

1) Přivítání
je usnášeníschopná, poté seznámila přítomné s doplněným
Úvodem jednání J.kuthanová konstatovala, že SR
programem jednání.
schváleno všemi přítomnými

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
J,Pečenkovou,
.,l.Xutnanová navrhla zapisovatelkou zápisu J.Rejlovou a ověřovatelku
schváleno všemi přítomnými

2)

3) Schválení výročnízprávy

společnosti za rok 2011

šrpo projednání schválule vyroení zprávu společnosti za rok2011.
iednání dozorčírady o,p,s,
DR petr švasta informová o jednání DR a chválených závěrech

schváleno všemi přítomnými

4} tnformace z

ijil;J;

přítomní berou na vědomí

vyjednávání podpory MAS na dalŠÍ
5) Návrh na schválení finančniho daru NS MAS ve výši 5.000,- KČ na
programové období
programovací období, Ns MAs zaměstnala pana
J.Kuthanová intormováia o vyjednávání financí na další
5 tis,
pošmurného, ktený t"io řonaňi uáo". sn po Óio:eonaní scňvaiuje poskytnutí finančníhodaru NS ve výŠi
Kč na vyjednávanipodpóry MAS v dalším programovacím období,
přítomnými
schváleno všemi

6) činnost MAs _

- zhodnocení, datŠÍrealizované ProjektY, PříPrava
grant
2012
krajský
sirategie na období 2014,20,
výzvě 2l2O12, konec výzvY 1.6.2012 do 12 hodin,
.
J. Kuthanová informovala o dalšívyhlášené
je Ž mil. Kč, přijaté Žádosti jsou k dneŠnímudni 2,
l.Horníková průběžněkonzultuje s žadateli, alokace
uskuteČnrt 10.5,2012 a dalŠÍch
.
l.Horníková informovala o Zemědělsxe* oni v Sověticích, ktený se
aktivitách společnosti,
na Zemědělský den do Sovětic a
.
J.Kuthanová informovala o organizování dopravy dětí ze ZŠa SŠ
hrazeno z ProstředkŮ Celostátní
Venkovskou konferenci, která proběnra v pátex'11.5'.2012 v Sověticích sítě pro venkov.
VČelařská stezka, dokonČení
.
l.Horníková informovala o dalšíchpřipravovaný_ch projektech spoleČnostivenkova - rozŠÍřenía
Hradeckého
Tržnice
zŠ),
projektu Včely a med (ekologicxa arc! pro ruŠa
pokračovánítohoto projektu.
nové. strategie na dalŠÍ.obdobÍ,
.
J.Kuthanová informovala o tom, že koncem léta začne zpracování
vŠechobcích Území MAS - zde
ve
jí
schválit
projednat
a
nutné
zpracovávat si ouJeme strategii sami. áŮoe
výzva 2I2o12, Zemědělský den

1

bude nutná spolupráce s vedením mikroregionů, kdy na úrovni mikroregionů se vše vysvětlí starostům.
zástupci ks MAs jednali se zástupci kraje a je přislíbeno, že se pokusí zajistit alespoň část peněz na
úhradu provozních nákladů, které nelze hradit z jiných dotačníchtitulů.

.

přítomní berou na vědomí

KS a NS MAS, hodnocení MAS v roce 2012
Hodnocení bude i v letošnímroce probíhat, tentokrát bude komise jezdit po regionu - předpoklad srpen 2012.
Na hodnocení připravuje podklady kancelář MAS, budeme se snažit obhájit zařazení do nejvyššíkategorie A.

7) lnformace z

přítomní berou na vědomí

8) Přistoupení územíMěsta Smiřice - návrh na schválení
J.Kuthanová byla na základě minulého jednání SR pověřena jednáním ohledně rozšířeníMAS. Město Smiřice

schválilo v zastupitelstvu souhlas s přistoupením k územínašíMAS,
Petr Švastapředseda zakladatelského mikroregionu Nechanicko, vystoupil s připomínkou, že správní rada
mikroregionu Nechanicko projednávala případné přistoupení dalšíchobcí do našíMAS a neshledala pro
rozšiřování územl dŮvody. J.Kuthanová vysvětlila důvody těchto jednání a případné přínosy, které rozšíření
územíMAS mŮže mít. Závěrem bylo dohodnuto, že J,Kuthanová a J.Rejlová se zúčastníjednánívalné hromady
Nechanicka dne 14.5,2012 azástupcům členských obcí podajívysvětlení k rozšiřování územínašíMAS,
přítomní berou na vědomí

Jednání územi Černožice
Obec Černožicepožádala zástupce našíMAS o informace o programu Leader a činnosti MAS. J.Kuthanová
přislíbila jednání na zastupitelstvu obce Černožice.
přítomní berou na vědomí

9}

10)

Usneseni,závér

J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnýmia ukončila jednání.

.
a

a
a
a

a

sR projednala, bere

2011

USNESENí:
na vědomí a schvaluje předloženou výročnízprávu o.p.s.Hradecký venkov

za rok

SR projednala avzala na vědomí zprávu dozoróí rady o.p,s, ze dne 24,5.2a12
SR projednala a schvaluje poskytnutífinančníhodaru NS MAS ČR ve výši 5 tis. Kč
SR bere na vědomí informace o činnosti MAS Hradecký venkov, o realizovaných projektech a vyhlášené

výzvé 212012, přípravě strategického dokumentu na období 2a14-2020
SR bere na vědomí zprávy z jednání KS a NS MAS ČR o plánovaném hodnoceníMAS v roce2012
SR bere na vědomížádost Města Smiřice o přistoupení územíměsta k MAS Hradecký venkov

V Nechanicích dne

''

U

rrrl?
.

Zapsala: Jana Rejlov^
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í\rrářila. lana Daňanlza,rá
ověřila:JanaPečenková
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Prezenčnílistina _ JednáníVýběrové komise

a Monitorovacího výboru

74.5.7012
Podpis

Jméno

Zastupuje

Pr"Oseda Ivan Šenk

Národní památkový
ústav Jaroměř

Jana pečenková

Mikroregion NechanlcKo

Mgr.Nad'a Petrusova

ZŠa MŠHořiněves

Věra Fojtíková

Svaz důchodcůČR
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místníorgaizace

Ýa.
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Hořiněves
Mgr. Zuzana Sirotková

Fyzická osoba

lng. Luděk Homoláč

obec stračov

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

Dr.lng. Jan Pešek

ZAS Mžany a.s.

Oblastní spolek Českého
červenéhokříže

karel Žabka

-@čň;-iŇit

roregion Nechanicko

Mgr,. Marián Benko

ŘímskokatoIická farnost

Václav Bouz

SDrt Hořiněves

lva Novotná

knihcvna Roudnice
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Zápis z jednání Výběrové komise 4.6. 2OL2

V pondělí 4.6. 2ot2 se v 15. hodin se sešla Výběrová komise. Ve spolupráci s
předsedou Výběrové komise panem lvanem Šenkem a manažerkou SPL paní
lvou Horníkovou byly rozděleny projekty (podle interních předpisŮ, které jsou
za tímto účelemvypracovány) a přidělí každý projekt k ohodnocení tříČlenné
skupině hodnotitelů. projekty jsou předány na flash-disc společně
s nepovinnými přílohami v tištěnépodobě.
projekty jsou rozděleny mezi jednotlivé hodnotitele, tak aby nedoŠlo ke střetu
zájmů. Vlastníhodnocení projektů probíhá v souladu s příruČkouhodnotitelŮ.

Každý projekt má určen jednoho zpravodaje, kteným je jeden ze tří ČlenŮ
skupiny hodnotitelů. Hodnocení provádějí hodnotitelé nezávisle na sobě, kaŽdý
projekt je tedy hodnocen třemi hodnotiteli. Výsledné bodové hodnocení
projektu je součtem tří individuálních hodnocení.

Manažerka lva Horníková seznámila členy Výběrová komise

s aktuálním

formulářem žádosti. Členovékomise projekty vyhodnotí a zaŠloudo 10.5. 2012
na adresu: kancelar.mas@seznam.cz

.

postup bodování je následující:povinná preferenčníkritéria i preferenČníkritéria MAS jsou
bodována ve škále O - 3 - 5, přičemžstupeň ,,0" značí,že projekt kritérium nesplňuje nebo zcela
opomíjí;stupeň ,,3" značí,že projekt splňuje kritérium částečněnebo s lryíhradou; stuPeň ,,5"
značí,že projekt příkladně s p ň uje krité ri u m.
Míra zvýhodnění povinných preferenčníchkritériíje dána koeficientem 2 a je urČena u kaŽdé
fiche. Znamená to, že bodové hodnocení ze škály 0 - 3 - 5 je u daného kritéria zdvojnásobeno.
l

,

po vyhodnocení projektů skupinami hodnotitelů se sejde Výběrová komise ke
společnémujednání dne 11.6. 2OI2 opět v 15.00 hod. v Nechanicích.
lvan Šenk

předseda Výběrové komise
Hrádek u Nechanic 5.6.2012
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PrezenČnílistina - JednáníVýběrové komise 4.6.20t2
méno

Zastupuje

předseda lvan senk

Národní památkový

J

Podpis

ústav Jaroměř
Jana pečenková

M

LtW,

ikroregion Necha nicko

Mgr. Nad'a Petrusová

ZŠa MŠHořiněves

Věra Fojtíková

svaz důchodcůČn -

l,,lúu1,1t
1Ť .,,

fl

Hořiněves
Fyzická osoba

lng. Luděk Homoláč

obec stračov

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

Dr.lng. Jan Pešek

ZAS Mžany a.s.

karel Žabka

Oblastní spolek Českého

červenéhokříže

,-"

l/;1L---'

místníorgaizace

Mgr.7uzana Sirotková

/,

_/

,'!:*1 i
ór|c

/

o'[/ €r-/r

, /,/,,'.+
úk/-rl,b€lt/

\
LL.6.2OL2 Výběr projektů 16.kola

Dne 1|.6.20|2 proběhla schůzka Výběrové komise. Předseda komise Ivan ŠenkPřevzali
jednanÍ. Výsledné bodové
společně s manažerkou SpL bodovací tabulky. A komise zasedlak
u kaŽdého
projektu je součtem tří individuálních hodnocení kritériÍ,které bYlY
hodnocení

projektu postupně diskutovány. Viz. přílohy jak hodnotitelé bodovali,

jsou
postup bodovaní je následující:povinná preferenčníkritéria i preferenČníkritéria MAS
projekt kritérium nesplňuje nebo
bodována ve škále 0 _ 3 - 5, přičemžstupeň ,,0" T|ači, že
ČásteČněnebo s výhradou; stuPeň
zcela opomíjí;stupeň ,,3" značí,žeprojekt splňuje kritérium
,,5" znači,žeprojekt příkladně splňuje kritérium,
a je určena u každé
je
Míra zvýhodnění povinných preferenčních kritérií dána koeficientem2
_ je
kritéria
fiche. Znamenáto, žebodové hodnocení ze škály 0 - 3 5 u daného

zdvojnásobeno.
projektu po nejhůře hodnocený,
Projekty jsou posléze seřazeny od nejlépe hodnoceného

příloha tabulka.

V Nechanicích 1 I.6.2012

ft

Iva Šenk- předseda Výběrové komise

Yiz,

Prezenčnílistina

-

Jednání Výběrové komise 1,1,.6.2012

méno

Zastupuje

předseda lvan senk

Národní památkový

J

Podpis

ústav Jaroměř
Jana pečenková

M i kroregion Necha nicko

Mgr. Nad'a Petrusová

ZŠa MŠHořiněves

Věra Fojtíková

svaz důchodcůČn -

místníorgaizace
Hořiněves

lÝgr.Zuzana Sirotková

Fyzická osoba

lng. Luděk Homoláč

obec stračov

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

Dr.lng. Jan Pešek

ZAS Mžany a.s.

karel Žabka

Oblastní spolek Českého

červenéhokříže
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zAPls

ze zasedání Programového výboru Místníakění skupiny Hradecký venkov, konaného
dne 12,6.2012 v zasedací místnosti MAS v Nechanicích
Přítomni: viz. prezenčnílistina
proqram iednání:
1) Kontrola usnesení z minulého jednání dne 8.3,2012
2) Návrh na schválenívýsledků výběru projektů podle doporučenívýběrové komise a potvrzení
výběru k realizaci
3) Ňávrn na schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o územíobce Smiřice a pověření
k dalším jednání k rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov
4) Příprava strategie na plánovací období 2014 - 202a
5) lnformace o dalšíčínnostispolečnosti- projekt MMR, varhany Nechanice, VČely a med,
projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a regionální konference
6) lnformace o projektech spolupráce
7) usnesení, závér

J

s

a
Úvodem jednání přivítala předsedkyně Jana Kuthanová přítomné, seznámila je s programem
je
lvu
navrhla
Dále
usnášeníschopný.
je
tedy
PV
přítomna
většina,
nadpoloviční
že
konstatovala,
Horn íkovou zapisovatelkou,
schváleno všemi přítomnými
1)

Kontrola usnesení z minulého jednání dne 8.3.20í2

r
.

programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 1.Yýzvy realizace SPL roku 2012

o
.

J

o
.

programový výbor schvaluje vyhlášení výzvy 212012 pro rok 2012 v celkové alokované výši 2
mil. Kč na Fiche č.5 - Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti
programový výbor bere na vědomí předloženou výročnízprávu o.p,s. Hradecký venkov a
doporučuje ji Plénu MAS Hradecký venkov ke schválení

programový výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o
katástrální územíobce Lochenice a doporučuje Plénu MAS Hradecký venkov schválit toto
rozšířeníúzemíMAS
programový výbor bere na vědomí informace o dalšíchaktivitách o,p.s. a schvaluje jejich
realizaci
programový výbor bere na vědomí informace o připravovaných projektech spolupráce a
schvaluje podánížádosti o dotaci
schváleno všemi přítomnými

2) Návrh na schvátení výsledků výběru projektů podle doporuČenívýběrové komise a potvrzení
výběru k realizaci:

programový výbor po projednání schvaluje výsledek výběru projektů 2.vyzvy realizace SPL roku 2012
tak jak jej schválila a předložila výběrová komise
5. Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti
Název Fiche:
Alokovaná částka: 2,0 mil, Kč
:

/#.

HRAD€CKY

\y

v€NKov

obec Třesovice
obec íttlokrovousy
obec Dubenec
obec Roudnice
obec stračov
obec osice
,Obec Klatohony

obec Hněvčeves
Obec Všestary
Obec Stěžery

obec Habřina
SDH Tůně
Obec Lanžov

obec Neděliště
Obec Boharyně
obec Těchlovice
CeLkena

počet bodů
celkem

Název projektu

Žaaatel

Hezká školka pro děti v Třesovicích
Snženíenergetické náročnosti budovy
obecního úřadu čp. 18 -uýměna oken,

zateplení
Multigeneračníoddechová
Jttlodernizace sportovního a
volnočasového
sportoviště
Víceúčelové
Frántistá škroupa v
ŽŠá
Stavebníúpravy kuchyně mateřské

Ň

zóna
zázemí
Stračov
osicích
školy

$budováníhřiště s altánem pro dětí i

dospělé

Oprava podlahy tělocvičny ZŠa MŠ
Všestary
írlateřsk} st<ota

stezery

K|ubovny pro malé i většíobyvatele

Habřiny

Revitalizace venkovních prostor
komunitního setkávání Tůně Pod Lipami
.Štávenňi úpravy č p.2v Lanžově
Stavební úpravy střechy objeKu
mateřské školy
Oprava střechy na budově Obecního
úřadu Těchlovice

,

Celkové
náklady

projektu

239

495 600

236
233

7987u

227

Fiche5_

Fiche5-

požadovaná přidělená

dotace
351 050

dotace

351 050

504 000

449 305
g36 óó0

449 305
$6 óoo

596 400

397 600

397 600

g%jzo

262480

0

uažoó

226
2o5
20o

1542600
374 033

249 355

0

197

423651

2B24u

0

197

3 085774

400 0o0

187

599 940

aÁÁ gss

0
0

170

479742

3€9 806

0

165

172000,

152

499 920

137 600
333 2B0

0
0

441 394

0

140

1u
lóz

1

686 026
329 413

550 000
12 531 583

ALoKOVANÁ ČÁsrxn run vÝalÚ

pŘevop

run

onlšívíaru

448200

žl? ót59

352 000
s +g7

stg

2 000 000

0

i

g8z

t

ga2

schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o územíobce Smiřice a pověření
k dalšímjednáním k rozšířeníúzemi MAS Hradecký venkov
předsedkyně PV paní Jana Kuthanová seznámila přítomné s jednáními a postupem prací na
přípravách na dalšíprogramové období EU a podrobně vysvětlila důvody pro to, aby co možná
nevětšíúzemíCR bylo pokryto obcemi,,ve ktených se pracuje na principech metody Leader,
Programový výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o katastrální
územíobce Smiřice a doporuěuje Plénu MAS Hradecký venkov schválit toto rozšířeníúzemíMAS a
dále doporučuje pověřit předsedkyni správní rady paní Janu Kuthanovou k dalším jednáním v obcích,
které projevízájem o přistoupení- předpoklad dle mapy bílých míst obce v okolí Smiřic.
schváleno všemi přítomnými

4) Příprava strategie na plánovací období za14 - 2a20
lng. Rejlová seznámila přítomné s přípravnými pracemi pro zpracování nové strategie MAS Hradecký
venkov pro dalšíplánovací období a s předpokládaným harmonogramem prací. Jana Kuthanová
seznámila přítomné s harmonogramem schvalování podkladových materiálů pro zpracování nových
strategií a s jejich navrhovaným obsahem. Nová strategie našíMAS bude muset být schválena
obecním zastupitelstvem ve všech obcích začleněných do MAS.

-J §t3 t

\€z

HRAD€CKÝ

V€NKov

tss

tss

17 845

schváleno všemi přítomnými
3) Návrh na

0

,//
/,r'

Programový výbor bere na vědomí informace
Hradecký venkov na období 2aM -2020.

/

o

přípravách na zpracování nové strategie MAS

schváleno všemi přítomnými
dalšíčinnostispolečnosti
lva Hroníková seznámila přítomné s průběhem realizace dalšíchprojektů - projekt MMR Po stopách
našich předků - interaktivní památkový poňál, Včely a med - ekologické akce pro děti ze ZŠa MŠ,
projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a Regionálnívenkovská konference.
Programový výbor bere na vědomí informace o dalšíchaktivitách společnosti a schvaluje jejich
5) lnformace o

realizaci,

6) lnformace o projektech

schváleno všemi přítomnými
spolupráce

lng. Rejlová informovala průběhu veřejné obhajoby PS ,,Dědictví našich předků"

-

a

,,Festival

neziskových organizací". Všechny projekty i českopolský projekt ,,Partnerství pro venkov" splníly
kritéria přijatelnosti a administrativní kontroly. Výsledky dotačníhořízení budou známy koncem
měsíce července. Financování případné realizace všech projektů bude zajištěno paňnery projektu,
kteří zároveň uhradí podíl na administraci projektu. Programový výbor bere ne vědomí informace o
projektech spolupráce Dědictví našich předků, Festival neziskového sektoru a Paftnerství pro venkov
a schvaluje jejich realizaci v případě přidělení dotace,
schváleno všemi přítomnými

7) Usnesení, závěr

J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými a ukončila jednání.

UsNEsENÍ

.

Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů Z,Yýzvy realizace SPL roku 2012

.

programový výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníúzemíMAs Hradecký venkov o
katastrální územíobce Smiřice a doporučuje Plénu MAS Hradecký venkov schválit toto
rozšířeníúzemíMAS a dále doporučuje pověřit předsedkyni správní rady paní Janu
Kuthanovou k dalším jednáním v obcích, které projeví zájem o přistoupení - předpoklad dle
mapy bílých míst obce v okolíSmiřic

.

programový výbor bere na vědomí informace o přípravách na zpracování nové strategie MAs
Hradecký venkov na období 2a14 -2020 a pověřuje kancelář MAS k sběru podkladů a přípravě
jednání k zpracování tohoto strategického plánu

.

programový výbor bere na vědomí informace o dalších aktivitách společnosti a schvaluje jejich
realizaci

.

programový výbor bere na vědomí informace o podaných žádostech na projekty spolupráce a
v případě přidělení dotace schvaluje jejich realizaci

V Nechanicích dne 19.6.2012

J},ř.

HRAxcKý v€NKoV

\lil

12.6.2012 Programový výbor
Nízev subiektu"
SDH Sovětice

- MěÚ Nechanice
Podpis

zástunce subiektu

simona Rudavská

Mateřské centrum
Nechanice o.s.

Mgr. Hana Jarošová
L

/árá^
/./

Dětský domov a školní
jídelna Nechanice

Mgr. Luboš Holeček

Myslivecké sdruženi
Lověna Nechanice
Komitét pro udžování

památek zválky roku 1866

Název subiektu"
lng. lvan Horák

lng. lvan Horák

Mš a zš praskačka

lng,Helena Fikarová

Eliška Homiková

Eliška Horníková

Eliška kuthanová

Eliška kuthanová

Jana Kuthanová

-

2ytú ?4ora

?o,

předsedkyně

/,llMA:,ly

Podpis

zástupce subiektu

l,ul
,/M

Mikroregion obcí 1866

l

//c

uza:a v
{frEzila

ú)a

-1_

zAPIs

ze zasedání Pléna Mistní akčnískupiny Hradecký venko_v, konaného dne 12.6.2012
v zasedací místnosti MAS na MěÚ Nechanice.
Přítomni: viz. prezenčnílistina
proqram iednání:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

-

lnformace o schválenívýsledků výběru projektů podle doporučenívýběrové komise a
potvrzení výběru k realizaci programovým výborem
Návrh na schválení rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o územíobce Smiřice a pověření
k dalším jednání k rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov
Příprava strategie na plánovací období 2014 - 2020
lnformace o dalšíčinnostispolečnosti
lnformace o projektech spolupráce
Pracovní skupina mladých, člensképříspěvky
Usnesení, závér

Úvodem jednání přivítala předsedkyně Jana Kuthanová přítomné, seznámila je s programem a
konstatovala, že je přítomna nadpolovičnívětšina - Plénum je tedy usnášeníschopné. Dále navrhla
zapisovatelkou jednání ing, Janu Rejlovou,
schváleno všemi přítomnými

í) lnformace o schválení výsledků výběru
potvrzení výběru k realizaci

-\

fiťrv€NKov
\g7

HRAD€CKÝ

projektŮ podle doporučenívýběrové komise a

ádatel
obec Třesovice

obec í\ilokrovousy
obec Dubenec
obec Roudnice
obec stračov
ónec ósice
Óbec Kratohony

obec Hněvčeves
Obec Všestary
Obec Stěžery

obec Habřina
SDH Tůně
Obec Lanžov

obec Neděliště
Obec BÓňáryně

obec Těchlovice

cELKEM

Počet bodů
celkem

Název projektu
Hezká školka pro děti v Třesovicích
Sníženíenergetické náročnosti budovy
obecního úřadu čp. 18 - tlýměna oken,
zateplení
Multigeneračníoddechová zóna
IModernžace sportovního a
volnočasového zázemí
Víceúčelovés porloviště Stračov
ZŠa Mš Františka ŠrroÚ§á v Osicích
Stavebn[ úpravy kuchyně mateřské ško|y
Wbudováníhřiště s altánem pro děti i
dospělé
Opiava podlahy tělocvičny ZŠa MŠ

Všestary
tvlateřská

š kola

Stěžery

Klubovny pro malé i většíobyvatele
Habřiny

Revitalizace venkovn ích prostor
komunitního setkávání Tůně Pod Lipami
Stavební úpravy č,p.Ž v Lanžově
Stavební úpravy střechy objektu
mateřské školy
_Oprava fasády budov v majetku obce
Oprava střechy na budově Obecního

Celkové

:

náklady

proiektu

Fiche

-

5

přidělená

l

dotace

239

495 600

351 050

351 050

236
z53

7g8764

449 305
336 000

449 305

504 000_
596 400

397 600

397 600

227
226

1 542

600

4lszoo

336 000

448200

2a5

sidilzo:

262480

20z^,

374 033

249 355,

0
0

197,

423 651

282 434

0

197:

3 085774

187',

599 940

400 000
449 955

0
0

17a

479 742

359 806

0

137 600

0

]

167'

17200a

157

499 920

$s

686 026
329 413

441 394

0

247 o59

0

352 000

0
1 982 155
1 982 155

140
134

:

134

úřadu Těchlovice

Fiche 5 požadovaná
dotace

1

550 000
12 531 583

ALoKoVANÁ ČÁsrxn NA ÝÝ^/U

pŘevon

run

onlšívýanu

zeo

5 497 518
2 o00 0oo
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plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o výsledku výběru projektů Z,Yýzvy realizace SPL
roku 2012.
schváleno všemi přítomnými

schválení rozšířeni územíMAS Hradecký venkov o územíobce Smiřice
předsedkyně správní rady MAS Hradecký venkov paní Kuthanová seznámila přítomné se Žádost,
obce Smiřice o vstup do našíMAS. Plénum MAS Hradecký venkov projednalo žádost o rozšířenÍ{
územíMAS Hradecký venkov o katastrální územíobce Smiřice a schvaluje toto rozŠÍřeníÚzemí MAS
a dále doporučuje pověřit předsedkyni správní rady paní Janu Kuthanovou k dalšímjednáním
v obcích, které projevízájem o přistoupení- předpoklad dle mapy bílých míst obce v okolí Smiřic.
po diskusi bylo dohodnuto, že s ohledem na zahájení prací na zpracování nové strategie pro dalŠÍ
plánovací období je nutné znát rozsah územía proto obce, které mají zájem připojit se k naŠÍMAS
musídoručitpísemný souhlas schválený zastupitelstvem obce nejpozději do konce srpna 2012.

2) Návrh na

Htasování: PRo í2, PRoTl o,

ZDťEL sE

3

Připrava strategie na plánovací období 2014 - 2020
lng. Rejlová seznámila přítomné s přípravnými pracemi pro zpracování nové strategie MAS Hradecký
ve;kov- pro dalši plánovací období a s předpokládaným harmonogramem prací. Jana Kuthanová
seznámiia přítomné s harmonogramem schvalování podkladových materiálů pro zpracování nových
strategií a s jejich navrhovaným obsahem. Nová strategie našíMAS bude muset být schválena
obecním zastupitelstvem ve všech obcích začleněných do MAS.

3}

programový výbor bere na vědomí informace
Hradecký venkov na období 2014 -2O2O.

o

přípravách na zpracování nové strategie MAS

schváleno všemi přítomnými
-í\g;,"

\l7

HRAD€CKÝ

v€NKov

2

dalšíčinnosti spoleěnosti
lva Hroníková seznámila přítomnés průběhem realizace dalšíchprojektů - projekt MMR Po stopác_h
našich předků - interaktivní památkový portál, Včely a med - ekologické akce pro děti ze ZŠa MŠ,
projekt přeshraničníspolupráce - Polsko, Zemědělský den a Regionální venkovská konference.
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o dalších aktivitách společnosti a schvaluje

4) lnformace o

/
'

jejich realizaci.

schváleno všemi přítomnými
lnformace o projektech spolupráce
lng. Rejlová informovala o průběhu veřejné obhajoby PS ,,Dědictví našich předků" a ,,Festival
neziskových organizací", Všechny projekty i českopolský projekt ,,Partnerství pro venkov" splnily
kritéria přijatelnosti a administrativní kontroly. Výsledky dotačníhořízení budou známy koncem měsíce
července, Financování případné realizace všech projektů bude zajištěno partnery projektu, kteří
zároveň uhradí podíl na administraci projektu. Programový výbor bere ne vědomí informace o
projektech spolupráce Dědictví našich předků, Festival neziskového sektoru a Paňnerství pro venkov
a schvaluje jejich realizaci v případě přidělení dotace,
schváleno všemi přítomnými
příspěvky
6) Pracovní skupina mIadých, členské
Jana Kuthanová navrhla obnovit činnost našípracovní skupiny mladých, a abychom zapojili do
.t,, činnosti společnosti více mladých lidí do 30ti let navrhuje, aby tito členovéneplatili člensképříspěvky,
ale dobrovolnicky pomáhali při organizováníakcí MAS.
5}

Čbnsképříspěvky tedy činí:

Kč DSO, obce, města
5 000,- Kč podnikatelé právnické osoby
2 000,- Kč podnikatelé fyzické osoby
1 000,- Kč nestátní neziskové organizace
0,- Kč mladíido 30ti let/
5 000,-

schváleno všemi přítomnými

7) Usnesení,závěr

J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými a ukonČila jednánÍ.

UsNEsENí
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o výsledku výběru projektŮ 2,Yýzvy
realizace SPL roku 2012
Plénum MAS Hradecký venkov projednalo žádost o rozšířeníúzemíMAS Hradecký venkov o
katastrální územíobce Smiřice a schvaluje toto rozšířeníúzemíMAS a dále pověřuje
předsedkyni správní rady paní Janu Kuthanovou k dalšímjednáním v obcích, které projeví
zájem o přistoupení- předpoklad dle mapy bílých míst obce v okolí Smiřic

plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o dalšíchaktivitách společnosti a
schvaluje jejich realizaci
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o podaných projektech spolupráce a
schvaluje jejich realizaci v případě přidělení dotace
plénum MAS Hradecký venkov schvaluje obnovení činnosti pracovnískupiny mladých s tím, Že
mladí členovédo 30ti let mají nulové člensképříspěvky a budou dobrovolnicky pomáhat při
organizováníakcí MAS

12,6.2012 Plénum - MěÚ Nechanice

1.

Vaňková Jana

2.

SK Bystřian Kunčice

3. SDH Sovětice

4. Mateřské centrum
Nechanice o.s,

,

Mgr, Hana Jarošov7

n

PrEk/c(,lfr'

5. Dětský domov a školní

jídelna Nechanice

6. Svaz důchodcůČR
místní organizace

-

Hoňněves

7. TJ Sokol Stěžery

8. Myslivecké sdruženi

Lověna Nechanice

Mudr. František Hošek

9. Klub vojenské historie
Nový Bydžov, o.s,
10. Český svaz včelařů,
základní organizace
Nechanice

11. SDH Hořiněves

12. Komitét pro udžováni
památek z války roku 1866
13. Klub žen ve
Střezeticích a Dlouhých
Dvorech

14.Základní škola a
mateřská škola Hořiněves

-1_

fi,,í*'

12.6,2012 Plénum - MěÚ Nechanice

Název subiektrr"

zástupce subiektu

1 5, Zemědělské družstvo
Všestary

lng. Monika Nebeská

16.lng. lvan Horák

lng. lvan Horák

17, Zemědélská akciová
společnost Mžany a.s.

Dr.lng,Jan Pešek

18. MŠa ZŠPraskačka

lng,Helena Fikarová

19. Rodinné a mateřské
centrum Lhota pod Libčany
o.s.

kateřina Holická

20, Národnípamátkový

ústav

21. oblastní spolek

l(#+#

řt.

22. Mgr. Zuzana Sirotková

Mgr. Zuzana Sirotková

23. Římskokatolická
farnost Nechanice

Mgr. Marián Benko

24.MC Beránek

petra stránská

25. Eliška Horníková

Eliška Homíková

26. Eliška Kuthanová

Eliška kuthanová

27. Obec Osice

Stanislav Bydžovský

ZS Kratohohy a.s,

lbtrA

lvan Šenk

českéhočervenéhokříže

28.

Podpis

Ltt4"s' fOťnqtc'

Jl\
l

lb*r)

lng, Martina Tribula

,)

12.6.2012 Plénum - MěÚ Nechanice

Podpis

zástupce subiektu

Název subiekfu"
33. Mikroregion

Nechanicko, svazek obcí

Jana pečenková

34, Svazek obcí
Mikroregion obcí

Jana kuthanová

Památkové zóny 1866

14

35. Mikroregion urbanická

Rril\trL

brázda, svazek obcí

lng. Miroslava
Součková

36. Mikroregion

Josef Karel

Hustířanka, svazek obcí
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zjednánísprávníradyobecněprospěšnéspolečnostiHradeckývenkov,konanéhodne17.9.2o12
proqram iednání:
1) Přivítánía zahájení

3 m:*:::'Jffiii]Ín H:".?Ůi:*ilí MAs
Holohlavy

;ii;i;rr;""

Hradecký venkov o územíobcí smržov, skalice, Černožice,

p. s./
dozorčírady /změna zpracovatele úóetnictví o.

ó,112013
SÍ intár*á"" o návrhu ná schválenívyhlášeníYýzvy

6j Zpráva o dosavadní činnosti o,p,s,
.
iÍFiáň ei.^osti a informace o realizovaných projekle_c.h
na období 201212013 v max,výši500 tis, Kč
na,adininištáciSpL
schváleňipiuáirúvěru
na
Návrh
B)
ÓÍ Piipráu" strategie na §lánouací_období2014 -2020
ib) tn'torr""e z Kiajské a Národní sítě MAS
11) Diskuze
12) Usnesení
13) Závér
l

.@JanaKuthanová,MiroslavaSoučková,JiříPechar,JanaPečenková
Omluveni: Josef Macháček,Stanislav Bydžovský
Hosté: Jana Rejlová, Petr Švasta,Josef Karel

s

j?^j"J:ř:i":l,:9:,1,_|,_":í
Ůfi'J*'T:Í"=#T[Lthanová konstatovala, ,9
§l_
ing, Součková,
ing. Rejlová, ověřovatelkou ,J"š:í§ln,přítomné
programem.ieonani. žáňi"ou"iárróu ,apisuivi" náuá"ná

schváleno všemi přítomnými

i}"T3Jjfi'"iTffiř^TÍr;Hi"#"§j1'li.u",
ani připomínky.

žádné námitkY
usnesení z minulého jednání. Nebyly uplatněny

schváleno všemi přítomnými

3)lnformaceonávrhunarozšířeníúzemíMASHradeckývenkovoúzemíobciSmžov,Skalice'

uvedené
pověřena jednáním_ohledně rozšířeníMAS, VýŠe
schválenÍ
na
Návrh
MAS.
naŠÍ
- cbce předložily písemný souhlas ,".tuóitár.wa s piistouPlni. k Území
Je nutné stabilizovat naŠe Území s ohledem na
._přistoupení bude pr"onzLn na zítřejšíi"JňJňiPléna v Roudnici,
zahájeny přípravné
zpracování noue iniáóráuáne itrategie na nížbyly
schváleno všemi přítomnými

Ťru;'*;ffiij';J'r.kladě

minulého jednání

sR

práce,

4)lnformacedozorěirady/změnazpracovateleúčetnictvío'p.s./
měsíce října, PodkladY PřiPraví nový
předseda DR petr švasta informoval, [o.aňi o1 se ouoe Řonát do
_ daňový po."á"" č. 3886 Daně a účetnictvíHK, s,r,o Jana
zpracovatel ueetnictvi á". n"o"t .laxu,ust<li
do nového místa na plný
i".irá záleř pó rvro nastoupila
kuthanová informovala o výměně oe"tňi l'r,g
p,švastou svolajíjednání.
DR a ve spóúóráci s předsedou
úvazek. ln9. Rejlová zajistí podklady pro kontrólu

přítomní berou na vědomí

Yýzu.y é,1l2O13
lnformace o návrhu na schválení vyhlášení
vyzva xoy mají být vyhlášenY 3 fiche - 1,6,7, Vzhledem
J, Kuthanová podala SR informac" " .Jé'ň}iň;*"áne
období
ri.ne a ro'k 2013 p poJr"o'ni' rokem v tomto Plánovacím
k tomu že doposavad nebyly vyhlášeny n![t"?e
výběrová
vypracovala
a
fiche. vybérová komise.sesešla
jednání '189
is ohledem na schválený spLle nutne'iyňiaiiiiýto
mir ť$-pio jednotlive -r!?'Y schválí na
s
áóls'rJx
kritéria. vyhlášení fióňi á aroráce 1pro
ó,1l2o13,
šŘ n"r. na veoomi informace o návrhu na vyhlášení Výzvy

5)

Programový výbor,

schváleno všemi přítomnými

Dále byly současně pojednávány 2 body programu:
6) Zpráva o dosavadní činnostio.p.s.

a informace o realizovaných projektech
a realizovaných PS
spolupráce
Projekty
- ing. Rejlová_ informoúala o připravovaných
podklady pro podpis smlouvY, jedná se o
se
připravují
./ Dědictví našicň Ér"aŘ,i podpořeno doiací,
farnost Nechanice a ČásteČněbude
Řimst<oxatolická
čerpát
uzavření úvěru na realizaci - úvěr bude
vnitřníexPozice PÍsemnictvÍ,
vznikne
domě
v
Hankově
kde
přispívat na realizaci i obec Hořiněves,
venkova, dále sbírat kontaktY na
Hradeckého
projekt
Tžnice
jime
na
nau".up
/ Na venkově zdravě
akce na ProPagaci
dalšíproduc"niý vyrobce regionálnícn potrávin a surovin, kurzy vaření a sPoleČné
" produkce
místní zemědělské
,/ Komunitní venkov _ ve školách a dalšíchmístech v obcích vzniknou vybavená zázemí pro pořádání
volnočasových a zájmových kuzů
přítomní berou na vědomí

Zi Pian ěinnosti

podpořeno z opPS Čn-Pn 2007-2013, Fond mikroProjektŮ, ČásteČně-ď
na Festival polévek, v CR
předfinancovávaji partnerské obóe, nyní proběhly již 3 akce - do Polska - exkurze
Polska
ještě uskuteóní exkuze do
- Festival tří kultur,
Vinobraní na Kuksu a Hustířanka Cup. v iuňř Še
Spolupráci při této návštěvě chtějí navázat i myslivci,

partnerství pro venkov

-

památkový portál- podpořeno z MMR, již částečněfunguje památkový poňálWWW,PoPamatkach,cZ,

-.al" ." dopr".ouáirái poáÚ"d
,*'ád6Ř-ffi echan ic,l

3.

1

0.

20 1 2

_ Svatoh ubertské slavnostl.

_ oodpořeno z KHK. ekoloqické vzdělávací akc pro děti ze ZŠa MŠ,0os|ední
" v říjnu v Dubenci
akce bude

Včul,

,"d

Dalšíakce:
,l
připravuje se rok 2013
Zemědělský den v Sověticích _ 10,5,2012 a 1 .5, Konference,
_ dalšípropagačníakce s členy a partnery MAS _ viz. tiskové zprávy na www,hradeqKJyenKov,cz

přítomní berou na vědomí

2o'l2t2o13 v max,výŠi 500 tis, KČ
8) Návrh na schválení přijetí úvěru na administraci SPL na období
projektŮ, finance.od Královéhradeckého kraje
Do konce roku2O12má být dokončeno a dofinancováno několik
až v závéru letošníhoroku a s Žádostí o
na provozní činnost úÁš'ouooupouxazany na _ri991 spole_čnosii
dŮvodŮ bYchom se mohli dostat do
proplacení ll.etapy nJ rěainzact s'el ;oemď na SZIF az zs.g. z těchto
krátkodobý provozní Úvěr,

správní radě přijmout
krátkodobé platební neschopnosti a proto navrhla J.kuthanová

podmínky, úrok 1M
-rabídky předložila česká spořitelna a.s. a obec stračov obě nabídky majíshodné
částky,
pouze
z
čerpané
platba
účtu,
o/o p.a.
a žádné poprátký ," zřízeníúvěrového
_*,78

pribor

+

a,s, až do výše Kč 500,000,__ na
Správní rada schvaluje přijetí provozního úvěru od českéspořitelny,
planl leadár MAS Hradecký venkov, se sPlatností
předfinancovani proiáúu , n'á.u"rn RealizacgSiátegicreho
o Úvěru,budou zajiŠtěnyblankosměnkou bez
do 30.6.2013. Peněžité závazky vznik|é na základě-této smiouvy
spořitelny, a,s,
právem k pohledávkám z vkladu na běžnémÚčtu vedeném u České
avalu a zástavním

narozenou 1o.7-1970 sjednáním podmínek
Správní rada pověřuje ing. Janu Rejlovou, ředitelku společnosti,
úvěru a podpisem úvěrové dokumentace,
schváleno všemi přítomnými

9) Příprava strategie na plánovací období 2014 - 2020
postupu prací. sezná.mila přítomnés financováním
J.kuthanová informovala o metodice, struktuře strategie a
být schválen ve všech zastupitelstvech
MAs prostřednictvím metody Leader. vysláány návrh-dokumentu musi
obcí MAS.
Žatím neníjisté zda budou lSÚ muset mít hodnocení SEA,

výzvu ve svých zpravodajích ohledně sběru
Sbírajíse projektové ia-cry _ vsechny miŘroregiony zveřejní
proleŘtovYc'n záměrů a přijetínovýctr členů,
Hustířanka, aby více informovaly o Činnosti MAS
J.Kuthanová a J.Rejlová se zúčastníjeánání svazku obcí
jednání,
HraáácXY venkov, J.karel pošle termín nejbližšího
přítomní berou na vědomí

10) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS
. Na zpracování integrované strategie se podařilo KS MAS získat dotaci od rralslg|'o Úřadu
Královéhradeckého kraje pro každou MAS - 70 tis. provozní náklady, 70 tis. na zpracování lSU.
o Zástupci KS se zúčastnilijednáníu kulatého stolu na Kralovéhradeckých Dožínkách.
. Připravujíse standardy MAS.
. Národní konference Venkov 2012 _ 1.-3.10.2012, v rámcijednání mimořádná Valná hromada NS MAS.
r Jednánís předsedou NS MAS lng.F.Wintrem v pátek í4.9, v HK.
. Hodnocení MAS - v letošnímroce jsme ve skupině B, již hodnoceny všechny MAS dohromady-bez
ohledu na výši alokace..

íí)Diskuse

Nebyly vzneseny žádnépříspěvky. K jednotlivým bodům jednáníse diskutovalo prŮběŽně.

í2) Usnesení

USNESENí:

a

,4

a

SR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého jednání
SR bere na vědomí žádost obcí Holohlavy, Černožice,Smžov a Skalice o přistoupení Území k MAS
Hradecký venkov

a

SR bere na vědomí zprávu o změně zpracovatele

r]četnictvíspoleónosti

a

pověřuje ing, Rejlovou

zajištěním podkladů pro kontrolu dozorčírady

SR bere na vědomí informace o činnosti MAS Hradecký venkov, o realizovaných projektech a výzvě Č.
1l2o13, přípravě strategického dokumentu na období 2014-2020. SR bere na vědomí informaci o
plánovaném jednání DR a o změně zpracovatele účetnictvío.p.s.

a
a

SR bere na vědomí zprávy z jednáníKS a NS MAS ČR
SR souhlasí s přijetím úvěru na administraci SPL na období 2012 -2013

13|Závér
přádsedkyně správní rady Jana Kuthanová ukončila jednání v 11,30 hodin a Pozvala vŠechnY Přítomné na
jednáníoigánů MAS v útený ,18.9. v Hasičskézbrojniciv Roudnici,

V Nechanicích dne

17.

g. 2O1?

zapsala:ing. Jana Rejlová

-,í
óvěřila:

ing. Miroslava
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^z
z jednání správní rady obecně prospěšné spoleěnosti Hradecký
v Nechanicích v zasedací mistnosta

M@

venkov, konaného dne 17,9,2012

prooram iednání:
1) Přivítánía zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého jednání .
venkov o územíobcí SmŽov, Skalice, ČernoŽice,
3) lnformace o návrhu na rozšířeníúzemíMAS Hradecký
Holohlavy
aftntormáce dozorčírady /změna zpracovatele účetnictvío.p.s./
si intormace o návrhu ná schválenívyhlášeníyýzvyó.112013
6) Zpráva o dosavadní činnosti o.p,s,
Zj rian činnostia informace o realizovaných projekte,ch .
na období 2012t2O13 v max,výŠi500 tis, KČ
8) Návrh na schváleňipr,;áii úvěru na aoministráci SPL
Si eriprava strategie na plánovacíobdobí 2aU -2020
tb; tntormace z Krajské a Národní sítě MAS
,t)
Diskuze
1
12) Usnesení
13) Závěr
Pechar, Jana Pečenková
iítomní ělenové SR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jiří
t_
*O,nruu"ni,
tosef Macháček, Stan islav Bydžovský
Hosté: Jana Rejlová, Petr Švasta,Josef Karel
1) Přivítání azahdjení
j.Kutnanová konstatovala,
úvodem jednání

usnášeníschopná, poté seznámila přítomné s
ověřovatelkou ing, Součková,
programem jednání. Zapisovatelkou zápisu oýia navrzená ing. Rejlová,

že SR je

schváleno všemi přítomnými

2) Kontrota usnesení z minulého jednání

Žádné námitkY
předsedkyně J.xuihanová informováIa o |tneni usnesení z minulého jednání. NebYlY uPlatněnY

ani

připomínky.

3) lnformace

-

o

návrhu na rozšířeníúzemíMAs Hradecký venkov

schváleno všemipřítomnými

o územi obcí smžov, skalice,

Černožice,Holohlavy
pověřena jednáním.ohledně rozŠÍřeníMAS, VýŠeuvedené
J.Kuthanová oyra naiaruoe minulého jednání SR
na schválení
i plrstoupenim k Území naŠÍMAS. Návrh
obce předložily písemný souhlas ,""iupit"t.wa
ohledem na
s
Území
naŠe
pléna v Roudnici. Je nutné stabilizovat
ořistouoení bude předložen na zítřejší;eJnani
práce,
fi;;;il;; iJ;á iiiáórovane strategie-na nížbyly zahďleny přípravné
schváleno všemi přítomnými

4)lnformacedozorčirady/změnazpracovateleúčetnictvío.p.s./
konat do měsíce října, podklady připraví nový
Předseda DR Petr švasta informoval, Ň;áni DR s9 bude
poradce č, 3886 Daně a Úěetnictví HK, s,r,o, Jana
zpracovatel ueetnlctvi Bc. Radek .taxuiisiy - daňový
po MD nastouPila do nového místa na Plný
Kuthanová informovala o výměně ue"iňi Íng. xamirá Záleská
p.švastou
ve spolupráci s předsedou
úvazek. lng, Rejlová zajistí podklady pro kontrólu DR a

svolajíjednání,

přítomní berou na vědomí

5}lnformaceonávrhunaschválenívyhlášeníYýzuyé.112013 mají být vYhláŠenY 3 fiche - 1,6,7, Vzhledem
výry.u, kov
J. Kuthanová podala SR informace o nové pripravováné
zois;ě pojreonim rokem v tomto Plánovacím období
a
r.ok
fiche
k tomu že doposavad nebyly vyhlášeny neŘtere
Výbérová komise.seseŠla a VYPracovala výběrová
is ohledem na schválený SpL;e nutnj'vyňraiitivto sfiche_.
jednání 18,9,
mit. ťe) pro jednotlivé,výzvY schválí na
kritéria. Vyhlášeni fichí á alokáce 1pro róx 2013 ó.1l2o13.
šŘ n"r" na vědomí informace o návrhu na vyhlášeníYýzvy
Ě;ň;;*"íý
"ýň"r.

schváleno všemi přítomnými

v

Dále byly současně pojednávány 2 body programu:

6) Zpráva o dosavadní ěinnosti o.p.s.
7| Plán činnosti a informace o realizovaných projektech
Projekty spolupráce - ing. Rejlová informovala o připravovaných a realizovaných PS
,/ Dědictví našich předků - podpořeno dotací, připravují se podklady pro podpis smlouvy, jedná se o
uzavření úvěru na realizaci - úvěr bude čerpat Římskokatolická farnost Nechanice a čásiečně bude
přispívat na realizaci i Obec Hořiněves, kde v Hankově domě vznikne
písemnicfuí.
r' Na venkově zdravě jíme - navazuje na projekt Tžnice Hradeckéhovnitřníexpozice
venkova, dále sbírat kontakty na
dalŠíproducenty a výrobce regionálních potravin a surovin, kuzy vaření a společnéakce na propagaci

,/

místn í zemědělské produkce

Komunitní venkov

- ve školách a dalšíchmístech v obcích vzniknou vybavená zázemí pro pořádání
volnočasových a zájmových kuzů
přítomní berou na vědomí

z

-

Partnerství pro venkov
podpořeno
oPPS Čn-pR 2007-2013, Fond mikroprojektů, částečněsi
předfinancovávají paňnerské obce, nyní proběhly již 3 akce - do Polska - exkurze na Festival polévek, v ČR
Vinobraní na Kuksu a Hustířanka Cup. V říjnu se ještě uskutečníexkuze do Polska
Festival tří kultur.
Spolupráci přitéto návštěvě chtějí navázat i myslivci.

-

Památkový portál* podpořeno z MMR, již částečněfunguje památkový poňálWWW.popamatkach.cz,
stále se dopraqovévaiípodklady a doplňuií na web. propaqačni akce

Hrádek u Nechanic 13.10.2012

-

z KHK
akce bude v říjnu v Dubenci

Svatohubeňské slavnosti.

akc

déti ze Z

Dalšíakce:
Zemědělský den v Sověticích - 10.5,2012 a 11.5, Konference, připravuje se rok 2013
- dalšípropagačníakce s členy a partnery MAS - viz. tiskové zprávy na www.hradeckwenkov,cz
přítomní berou na vědomí

8) Návrh na schválení přijetí úvěru na administraci SPL na období 2012l2a13 v max,výši 500 tis. Kč

Do konce roku 2012 má být dokončeno a dofinancováno několik projektů, finance od Královéhradeckého kraje
na provozní Činnost MAS budou poukázány na účetspolečnosti až v závěru letošního roku a s žádostí o
proplacení ll.etapy na realizaci SPL jdeme na SZIF až 25.9. z těchto důvodůbychom se mohli dostat do
krátkodobé platební neschopnosti a proto navrhla J.Kuthanová správní radě přijmout krátkodobý provozní úvěr.

Nabídky předložila Česká spořitelna a.s. a Obec Stračov obě nabídky mají shodné podmínky, úrok,lM pribor
o/o p.a.
a žádnépoplatky za zřízeni úvěrovéhoúčtu,platba pouze z čerpanéčástky,

1,78

+

Správní rada schvaluje přijetí provozního úvěru od Českéspořitelny, a.s. až do výše Kč 500.000,__ na
předfinancování projektu s názvem Realizace Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov, se splatností
do 30.6.20'13. Peněžitézávazky vzniklé na základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez
avalu a zástavním právem k pohledávkám z vkladu na běžnémúčtuvedeném u Českéspořitelny, a,s.
Správní rada pověřuje ing. Janu Rejlovou, ředitelku společnosti, narozenou 1a.7.1970 sjednáním podmínek

úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

schváleno všemi přítomnými

9) Příprava strategie na plánovací období 2014 - 2020
J.Kuthanová informovala o metodice, struktuře strategie a postupu prací. Seznámila přítomnés financováním
MAS prostřednictvím metody Leader. Výsledný návrh dokumentu musí blýt schválen ve všech zastupitelstvech

obcí MAS.
Zatím neníjisté zda budou lSÚ muset mít hodnocení SEA,
Sbíra1íse projektové záměry - všechny mikroregiony zveřejní výzvu ve svých zpravodajích ohledně sběru
projektových záměrů a přijetínových členů.
J,Kuthanová a J.Rejlová se zúčastníjednání svazku obcí Hustířanka, aby více informovaly o činnosti MAS
Hradecký venkov. J.Karel pošle termín nejbližšíhojednání.
přítomní berou na vědomí

10) Informace z Krajské a Národní sítě MAS
. Na zpracování integrované stratágie se _po,dařilo

KS MAS získat dotaci od [*j?I?lr"
na zPracování lSU,

úřadu

náklady, 70 tis.
Královéhrad""r.enó Řř.r" pro každou'fulAs - 7b tis. provozní
DoŽÍnkách,
Kralovéhradeckých
na
stolu
kulatého
u
Zástupci KS se zueastňilijednání
Připravujíse standardy MAS.
mimořádná Valná hromada NS MAS,
Národní konference Venkov 2012 - 1.-3.10.2012, v rámcijednání

.
r
.
.JednáníspředsedouNSMASlng,F.Wintremvpátek14.9.vHK.
l Hodnocení MAS _ v letošnímroce jsme ve si<upině B, již hodnoceny

vŠechnY MAS dohromadY-bez

ohledu na výši alokace.-

11) Diskuse

cestovních příkazůve vztahu k szlF a
lva Horníková informovala o problémech s výpoótem a vyúčtováním
cestovních PříkazŮ a dále navhrhla
zpracování
navrhla dokoupit ke stávajícímu účetnímupri,b;*. ereúron19!9
v
nejnižšísazbě.
vždy
platné
vyhlášky
cestách-dle
|ósxýiovat strávné i pňňefu;nních
schváleno všemi přítomnými
jednání se diskutovalo průběžně,
Nebyly vzneseny žádnépříspěvky. K jednotlivým bodům

í2) Usnesení

USNESENl:
a
a

jednání

sR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého
Skalice o přistoupení územík MAS
SR bere na vědomí žádost obcí Holohlavy, černožice, Smžov a
Hradecký venkov

SR bere na vědomí zprávu o změně zpracovaiele účetnictvíspoleČnosti a

a
a
a

pověřuje ing. Rejlovou

zajištěním podkladů pro kontrolu dozorčírady
projektech a výzvě č.
sR bere na vědomí informace o činnosti MAs Hradecký venko-v, o realizovaných
vědomí informaci o
na
bere
SR
zou_zozo.
1í2a4ú,přípravě strategického dokumentu na ondoaí
o.p.s.
p[;";ilérň jednání DR} o změně zpracovatele účetnictví
SR bere na vědomí zprávy z jednání KS a NS MAS ČR

SRsouhlasíspřijetímúvěrunaadministraciSPLnaobdobí2012-2013
SRschvalujezměnuSměrniceproposkytovánícestovníchnáhrad

13) Závěr

jednání v 11,30 hodin a pozvala všechny přítomné na
Předsedkyně správní rady Jana kuthanová ukončila
jednání orgánů MAS v útený 18,9. v Hasičskézbrojniciv Roudnici,

V Nechanicích dne

17.9.2012

zapsala: ing. Jana Rejlová

!+
l

Ověřila: ing. MiroslavaSou2X|va

ť
'7/

t

|

u

!("ze(7,r,

zn,zNAM
zjednáníProgramovéhovýboruMASl{radeckývenkov,konanéhodne18.9.2012
v Hasičskézbrojnici o Bry9"i,i
program iednání:
1. Přivítání azahájení
2.. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Kontrola usnesení z minulého jednání PV Hradecký venkov
4. Návrh na schválení rozšířeníinemiMAs
5. Informace z jednánívýběrové komise
předpisu pro transparentnost výběru projektů
Návrh .ru oopi"c.ri-rráou"rrí
6.
ficňe 1 - poápo.u rozvoje cestovního
.7.
Návrh.,u rryirláš.r, ívýzvy č.tl201;-sc'hválenÍ,rynús*i
stávajících
nezeměáělské povahy, ficňe 7 podpora
ruchu, fiche 6 podpora zavádénioi*orti
podniků
podniků a podporá zak|ádátlímikro
8. Zprávao činnosti MAS
9. Plán činnosti
10.Příprav.'ep.a""naIntegrovanéstrategiinaplánovacíobdobí}}I4-2015
aNS lřaS, hodnocení MAS v roce 2012
11. Informu".
"iS
12. Diskuse,závér

Přítomní členovéPV: va,prezenčnílistina
Hosté: Ing. Jana Rejlová, Iva Horníková

1)Přivítáníazahájení
Úvod; jednaní J.kuthanová
.

poté seznámila přítomnés
konstatovala, že PV je usnášeníschopný,

programem jednání,

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
,ai{,"i,R";1ouo"
J.Kuthanov anuurná-Župrsovatelkou

2)

-3)

schváleno všemi přítomnými

a ověřovatelem

P,Mrkviillro

rrs"rni přítomnými

jednání
Kontrola usnesení z minulého

roku 2012
výběru projektů Z.Yýny rea\izace SPL
Programový výbor schvaluje rýsledek

_

tyemí MAs Hradecký venkov o
programov,ý výbor bere na vědomí žádost o rozšíření
toto
Plénu MAS Hradecký venkov schválit
katastrální ízemiobce Smiři." u alporueúe
Janu
paní
pověřit předsedkyni správní rady
_
rozšířeníúzemíMAS a dále aopoáeui"
.\,
projw i zájeÁ o přistoupení předpoklad
któré
o-u"i.rr,
jednáním
dalším
Kuthanovou k
Smiřic
ar".nupy bílých míst obce v okolí

_

na zpracování nové strategie
programový výbor bere na vědomí informace o přípravách
_2020 u porrBr,r.," kancelái MAS k sběru podkladů
MAS Hradecký venkov na obdob í 20Ii
énítohoto strategického plánu
u prip.auO ednani k zpracov
;

_

aktivitách sPoleČnosti a schvaluje
programový výbor bere na vědomí informace o dalších
jejich realrizaci

-Programovývýborberenavědomíinformaceopodanýchžádostechnaprojekty
1

spolupráce a v případě přidělení dotace schvaluje jejichrealizaci

Návrh na schválení rozšířeníizemiMAsHradecký venkov
Programový Jýbor bere na vědomí žádost o rozšířeníízemíMAS Hradecký venkov o katastrální
územíobcí černožice,Holohlavy, Smržov a Skalice a doporučuje Plénu MAS Hradecký venkov
schválit toto rozšířenítuemiMAS Hradecký venkov.

4)

schváleno všemi přítomnými
5) Informace z jednání qýběrové komise

Ý;lberova komise zasedala minulý týden a navrhla preferenčníkritéria MAS Pro ťrche I,6,7.
piogramový výbor byl detailně seznámen s těmito návrhy. Programový výbor schvaluje PředloŽené
návrhy preferenčních kritérií.
schváleno všemi přítomnými

Návrh na doplnění ustanovení Předpisu pro transparentnosti výběru ProjektŮ
progru,'.ouý výbor schvaluje doplnění Předpisu pro transparentnost v'ýběru projektŮ a Zamezení střetu

6)

zálmů o tato ustanovení:
Či
člen Výběrové komise zastupuje subjekt, kte4i v daném kole výzvy podává Žádost o dotaci,
,pokud
'-.1";irruk
kÍeré
do
fiche,
dané
v
rámci
podjátý vuči předkládanému projektu, nesmí hodnotit žádosti

byl projekt předložen.
je Při hodnocení
črárr'výucrové komise je povinen tuto skutečnost oznátnit, v takovém příPadě
naltazovánnáhradníkem, kteý je zatimto účelemvolen plénem.
2. pokud předložený projekt neobdržíalespoň
vyíazen z hodnocení výběrovou komi sí.

50oÁ možnéhobodového hodnocení bude

tento Projekt

schváleno všemi přítomnými

Návrh na vyhlášenívyny č.lt20l3- schválení vyhláŠenífiche 1 - podpora rozvoje cestovního
ruchu, fiche 6 podpo"u,uoidění činnosti nezemědělské povahy, fiche 7 podpora stávajících
podniků a podpora za|<Iádánímikro podniků

7)

programový výbor schvaluje vyhlášenívýzvy Il20I3 pro rok 2013 fiche 1 - PodPora rozvoje
.st]ovního rucňu, ťrche 6 podporá zaváďéní óinnosti nezemědělské povahy, fiche 7 podpora stávajících
podniků a podpora zaawaani mikro podniků. Yýzva bude vyhlášena na I00 % alokaci roku 2013
% alokace.
v tomto rozložení:fiche č. I - 40% áloku.", fiche č.6 - 30 % alokace, fiche č.7 - 30
Podklady a vyhlášen í vý zvy zajistí I. Horníková,
schváleno všemi přítomnými

8) Zpráva o činnosti MAS
o
Projektyspoluptáce-J.Rejlová, I.Horníková,
_
o
Projekt přeshraniční spolupráce s Polskem, MMR I.Homíková
o
Zemědělský den20l2 - CSV - Kuthanová
Programový výbor bere na vědomí zprávlo realizovaných projektech MAS,
schváleno všemi přítomnými

9) Plán činnosti

/

termín
projekty spolupráce - Komunitní venkov a Na venkové zdravéjíme - I.Horníková a J,Rejlová,
podani žádostio dotaci íijen20l2, jaro2013
Žemědělský den 2Ol3 - CSV - J,Kuthanová

cidlina MAs
programový výbor schvaluje podání žádostínaprojekty spolupráce mezi MAs společná
venkov a projekt Na venkově zdravě jíme,
Podchlumí a MAS Hradecký venkov na projekt romunitrri
projekty aop.u.,r.;. kanceláiMAS ve spolupráci s členy a partnerskými MAS,
schváleno všemi přítomnými

osnova je PředloŽena k
ISRú _ Kuthanová, Rejlová připomínkování metodiky zpracování 1SRÚ,
harmonogram Zpracováni, je

,Ó b,rd" odvíjet
připomínkování, neví se zdau"a"'|ozur,ut 9I1l od totr"o
musí být schválena ve vŠech zastuPitelstvech obcí na
tŤeba začítconejdříve i s ohledem na to, že ISRÚ
územíMAS Hradecký venkov,
přítomní berou na vědomí

10)

2014 _2015
Přípravné práce na Integrované strategii na plánovací období

)

seznáml.'a přítomné s průběhem praci, obsahem

řarra kuthanová
podrobné prezentaci,

11)

\-/

InformacezKralské

o
l
,-1__-^l^-..{,,
a způsobem schvalování IsRu v

přítomní berou na vědomí

a

Národní sítě MAS

Krajského Úřadu
strategie se podařilo KS MAS získatdotaci od
70 tis. Provozní nákladY, 70 tis, na
r.arorrZr*uJ".teno"nu;e pro kažáou vt^as v kraji -

o Na zpracováníintegrované
o
o
o

zpracování ISU,
na Kralovéhradeckých DoŽÍnkách,
Zástupci KS se zúčastnilijednání u kulatého stolu
Připravují se standardy MAS,
NárodníkonferenceVenkov z0I2_1._3.10.2012,vrámcijednánímimořádnáValnáhromada

o
o

hodnoceni stejně bez ohledu na výši alokace,
dovednostÍ, animace a ProváděnÍ,
Spuštěn avýzvapro nové MAS III.4. t Ziskávání
ve výŠi140 tis,_KČ. na. MAS je
KS NS MAS vy,jednáváni o podpoře MAS na Kraji - dotace
ichválení v zastupitelstvu kraje dne
v návrhu zmény č.3 rozpočtu kráje připraveny ke

NS MAS.
.JednáníspředsedouNSMASWinterouvpátekl4'9.vHK.
oHodnoceníMAS-vletošnímrocejsmeveskupiněg":9:lbylyhodnocenyvšechnyMAS
+:Z zvlášť od roku 2012 jsme jiŽ vŠichni
dohromady, do roku 20r i byly hodnoceny trlnŠ

4'I0'20l2'

přítomní berou na vědomí

12) Usnesení,závér
jednánÍ'
odsouhlaseno vŠemiPřítomnými a ukonČila
J. Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo

USNESENÍ:

venkov o
programový výbor bere na vědomí žádost o rozšířeníi.Žemi MAs Hradecký
MAS
rrot,ohlavy, Smržov a Skalice a doPoručuje Plénu
katastrální území
"iliě";;zice,
Hradecký venkov
Hradecký venkov schválit toto rozšířeníízemiMAs

kritériípro fiche
programorný výbor schvaluje výběrovou komisí předložená prefereněních
a

J

ě,I,6,7 bez připomínek

programový výbor schvaluje doplnění Předpisu pro transparentnost výběru projektŮ azarlezení
střetu zájmŮ o tato ustanovení:
Žádost o
1. pokuá člen Výběrové komise zastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává
dotaci, či je jinak podjafý vůčipředkládanému projektu, nesmí hodnotit Žádosti v rámci dané
fiche, do které byl projekt předložen.
člen Výběrové komise je povinen tuto skutečnost oznámit, v takovém případě je při hodnocení
na\trazovánnáhradníkem, kteqf je zatímto účelemvolen plénem.
2. pokud předložený projekt neobdržíalespoň 50 % možnébodové hodnocení bude tento
projekt vyřazenz hodnocení qýběrovou komisí.
programový výbor schvaluje vyhlášení Ýzvy Il2013 pro rok 2013 fiche 1 - podporarozvoje
cesňvního-r.róh.,, fiche 6 podpora zavádéni činnosti nezemědělské povahy, ťrche 7 PodPora
%
stávajících podniků a podporá zak|ádéni mikro podniků. Yýzva bude vyhláŠena na I00
ťrche
alokáci roku zot: v toÁto rozloženi: fiche č. t - 40% alokace, fiche č.6 - 30 % alokace,
MAS.
č.7 - 30 yo alokace. Podklady a vyhlášeni výzvy zajisti I.Horníkov á, manaŽerka

)'

programov,ý výbor bere na vědomí zprávuo realizovaných projektech MAS - Dědictví naŠich
veŇov.
předků, po památkách, Včely a med, Projekt přeshraničníspolupráce - Partnerství Pro

programový výbor schvaluje podání žádostí na projekty Spolupráce mezi MAS SPoleČná
a projekt Na
cidl"ina vÁs, irodchlumí u tues Hradecký venkov na projekt komrrnitní venkov
venkově zdravě jíme. zpracování žádosti a dalšípodkladů zajistí J.Rejlová.
programový výbor bere na vědomí informace o začátkurcalizacepracína ISRÚ na období 2014

-2020.
programový výbor bere na vědomí zprávy z jednáníKS aNS MAS

v

Roudnici dne |8.9.20

,*apsala:

Jana Rejlová

Ověřil: Pavel Mrkviěka

čR

PREZENcNl LlsTlNA
z jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov konaného dne 18.9.2012 v
Roudnici

Programový výbor
Jméno a příjmeni

Jana

kuthanová

llt

)A{r

Luboš Holeček

Mgr. Helena

Sektor

vs
VS

Josef Karel
/

i

Fikarová

L

lkateřina Holická
Mgr. Hana Jarošová

VS
VS
NS
i-

NS

Mudr. František Hošek

NS

Aleš Krátký

NS

pavel Mrkvička
lng. lvan Horák

PS

Eliška Horníková

io

Eliška kuthanová

Fo

I^;tí'

Z^ZNAM
z jednání

Pléna MAs Hradecký venkov, konaného dne

18,9,20,1,2v

1,7

hodin

program iednání:
1. Přivítání azahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

jednaní Pléna
3. Kontrolausnesení z minulého,LzemiMAS
Hradecký venkov
4. Návrh na schválení rozšíření
5. Vyhlášení výzvy ě.1l20I3
6. Zprávao dosavadní ěirurosti MAS
7. Plán ěinnosti MAS
období 2014
plánovací
Přípravné práce na Integrované strategii na
v roce2012
MAS
9, Inťormace z KS a NS MAS, hodnocení
10. Diskuse. usneseni, závěr

8.

-

2020

Přítomní: viz. prezenčnílistina
HasiČskézbrojnici v Roudnici a Promítla
JunuRejlová přivítala přítomné v nově zrekonstruované
Jana Kuthanová konstatova|a" Že
jinr film pana Zaiúi o těalizaci projektu podpořerrého YAS. Paní
zástupců nových Členských obcí se vŠichniPřítomní
vzhledem k přítomnosti mnoha nouy"il er"ni ,"rp.
krátce představí. poté zabájila jednaní,

-

1)

Přivítáníazabájení

2)

Volba zapisovatele a ověřovatelů

3)

Kontrola usnesení z minulého jednání Pléna

přítomnés
j"dnání J.Ěuthanová konstatovala, že Plénum je usnášeníschopné,poté seznámila
programem jednání,
schváleno všemi přítomnými

ilil

zápisu

a ověř,ovate p,Mrkvičku,
J.Kuthanov ánavrh|ázapisovatelkou zápisu J.Rejlovou
schváleno všemi přítomnými

--,/

]

oPlénumMASHradeckýveŇovberenavědomíinformaceový.sledkuqíběruprojektů

o
o

Z.Yýzvy rcaltzace SPL roku 2012
Hradecký veŇov o
plénum MAS Hradecký venkov projednalo žádost o rozšířeníÚzemí MAS
ení uzemi MAS a dále Pověřuje
katastrální ízemi obce Smiři "é u" schvaluje toto rozšíř jednáním v obcích, které projeví
k dalším
předsedkyrri správní rady paní Janu kuthanovotl
obce v okolí Smiřic
míst
zájem" přirt;il;rri _ pr"ipoklad dle mapy bílých
sPoleěnosti a
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o dalšíchaktivitách
schvaluj

e j ej

ich r eal'izaci

projekteclr spolupráce a
plénum MAs Hradecký venkov bere na vědomí informace o podaných
schvalujejejich realizaci v případě přidělení dotace
mladých s tím,
plénum MAs Hradecký venkov schvaluje obnovení činnosti pracovní_skunin{
a brrdou dobrovolnickY Pomáhat Při
že mladíčlenovécio 30ti let mají n,torrj'eiÁké příspěvky
organizování akcí MAS

Návrh na rozšířeníúnemíMASHradecký venkov o1.^1:^^ _á_,rlr
přistoupení území;;ič;"zice, gotohiuÚ, Smržov a Skalice - návrh
seznámila přítomné se
správní rady MAS Hradecký venkov paní Kutharrová
Plénurn MAS Hradecký
Holohtavy, Smržov a Skalice o vstup do naši MAS.

4)

_o
PředsedkYně
schválenÍ' předsed'
na <chvá,lení
Žádostmi obcí ČernoŽice'
verrkov Projednalo Žádost o
1

rozšířeníúzemi MAS Hradecký venkov o katastrálni územi obcí Cernožiceo Holohlavy, Smržov a Ska
a schvaluje toto rozšířen í úzenlíMAS Hradecký venkov,
schváleno 15 přítomnými, 1 se zdržr

5) Vyhlášení ýn,y č.112013 - schválení rry-hlášení íiche 1 - podpora rozvoje cestovního ruchu,
fiche 6 podpora zavádění činnosti nezemědělské povahy, fiche 7 podpora stávajícíchpodniků a
podpora zalďáďání mikro podniků
Plénurn MAS Hradecký venkov bere na vědomí r,,yhlášení Yý,zvy Il2013 pro rok 2013 fiche 1 podpora rozvoje cestovního ruchu, fiche 6 podpora zavádění činnosti nezemědělské povahy. fiche 7
podpora stávajícíchpodnikťr a podpora zakládání mikropodniků. Výzva bude vyhlášena na I}a %
alokaci roku 2013 vtomto rozložení:fiche č. 1-25% alokace. fiche č. 6 -35% alokace, fiche č. 7 40oÁ alokace. Podklady a vyhlášení výmy zajisti l.Horníková.
schváleno všemi přítomnými
6)

.
o
o

Zpráva o dosavadní činnosti MAS
Projekt spolupráce - Dědictví našich předků - J. Rejlová. L.Honroláč
přeshraničníspolupráce partnerství pro venkov J.Rejlová
putování za dědictvím našich předků. včely a med I.Horníková
-

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávuo realizovaný-ch projektech MAS,

7) Plán činnosti MAS

schváleno všemi přítomný,mi

Projekty spolupráce - Komunitní venkov a Na venkově zdravě jíme - I.Horníková a J.Rejlová
Zemědělský den - CSV
Plénunr MAS Hradecký venkov schvaluje záměr MAS na podání žádosti z Projektů Spolupráce mezi
MAS Společná Cidlina. MAS Podchlumí a MAS Hradecký venkov na projekt Komunitní venkov a
projekt Na venkově zdravě jíme. Projekty dopracuje kancelář MAS ve spolupráci s partnerskými MAS
a

členy MAS.

ISRÚ - Kutlranová, Rejlová připonrínkování metodiky zpracování ISRÚ, osnova je předložena k
připomínkování, neví se zda bude podlélrat SEA, od toho se bude o61,íjet harmonogram zpracování, je
třeba začítco nejdříve i s ohledem na to, že ISRÚ musí být schválena ve všech zastupitelstvech obcí
MAS Hradecký venkol,.
přítomní berou na vědomi*
Posvícenská zábava 19.10.2012 - MAS ve spolupráci se zakládajicím členem DD Nechanice" výtěžek
je věnován na volnočasovéaktivity aprándninové pob}.ty dětí z DD
Svatohubertské slavnosti 13.10.2012 - MAS ve spolupráci s dalšímzd<ládajícím členem MS Lověna
Nechanice, bude zde propagován projekt Putovárrí po památkách našich předků

Účast MAS na dalšíchakcích: Země Živite\ka, Královéhradecké Dožínky,Vernisáž obrazů a keramiky
ve Sloupně
Přijaté návštěvy: návštěva fiancouzů z regionu Le Melle, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc.
France, návštěva anglické MAS

Přípravné práce na Integrované strategii na plánovací období 2al4 * 2015
Jana Kuthanová v samostatné prezentaci podrobně seznámila přítomné s průběhem zplacování a
obsahem ISRÚ.
Její prezentaci doplnil o informace z oblasti zemědělství ing. Jan Pešek, ktery se účastníprací na
8)

přípravách na dalšíplánovací období EU za Agrární komoru.

4m

MAS Hradecký venkov

bere na vědomí informace

o zaéátkurealizaceprací na ISRú,

sítě MAS
,'Informace z Krajské a Národní
_
o VH NS MAďčR 2.10.2012 předložen program, včetně podkladů
. Řešíse standardy pro MAS - předloženy návrhy

oDožínkyKralovehradeckéhokraje-účastukulatéhostolu
oZeméživitelka-našíMASprezentovalyčlenkyskupinymladých
nesoulrlas NS
o Hodnocení MAS _ proběhlo v Praze naMZeu.orporu s pŮvodním stanoviskem'
oSpuštěnavýzvapronovéMASIII.4.1Získávánidovedností.animaceaprovádění.
_
tis, Kč na MAS je
o KS NS MAs lTjednáváni o podpoře MA| na Kraji dotace_ ve. výši 140

vnávrhuzměnyč.3rozpoětukruj"připravenykeschválenívzastupitelstvukrajedne

4.10.20lZ.

10) Diskuse, usn€§ení,

přítomní berou na vědomí

závér

oJ.PešekshrnuldosavadníčinnostvšechčlenůMASHradeckývenkov,kteříseodjejího
práce při přípravách na nové
řekl, že nás čeká spoustá
zaioženiaktivně podíleli na její ěinnosti a
si musíme zasloužit
programove omóUi a veškerou dalšípodporu
novin kde je napadána činnost MAS
J.šenk zmínil novinový článek riáuy.r,

J .
o

-

upozornil na

"
to,žejenutnékomunikovat'vysvětlovatapropagovatčinnostnašíMAS naŠedokunrentY
komunikovat, zveř,ejňovat
J.Kuthanová _ nutné s novináři i veřejností

a

postupy

ol.Horníkovápřítomnýmhostům,kteřísejednánínašíMASzúčastnilipoprvénavrh]la,žejí
pruběžně zasi'atinformace o Činnosti naŠÍMAS'

u"a"39
mohou přJ;,;J eáailové ^a*.y"*"uovyctr
mohou
^
stiánek wrn,w,hta<leck},venkov,cz, kde si
nusi.t
nebo mohorr lyužítslužbu
,.objednať.p.u"ia"r"ezasi|žnínovinekvkládanýchnastránky.

jednánÍ,
odsouhlaseno všemi přítomnými a ukonČila
bylo
které
usnesení,
návrh
př.ečetla
J. Kuthanová

USNESENÍ:
PlénumMASHradeckývenkovprojednaložádostorozšířeníúzemíMASHradeckývenkovo
toto rozŠÍřeníÚzemí
Hororrru..yo Smržov a Skalice a schvaluje

katastrální územi;řě;áozi"",
MAS Hradecký venkov,

l

r
o
o

1l2013.Pro rok 2013 fiche 1 plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí vyhlášení výzvy
nezemědělské PovahY' fiche 7
ruchu, n.ň.-o p"op,oru r.uiádéníčiúosti
podpora rozvoje
podniků. VÝzvl byýe vyhlášena na 100 %
".rto*irro
*
podpora stávajících podniků a podpora ,uitaaanimikro
fiche č. 6 -35% alokace' ťrche č' 7
l
e.
rozioženi:irche
-ls%aloia.e,
vionrto
2013
alokaci roku

4aoÁa|okace.Podkladyalryhlášenívýzvyzajistil.Horníková.
MASna vědomí zprávu o realizov'aných projektech
Pléntrm MAS Hradecký venkov bere
Parlnerství
po památkacn, Ýeety a med, r'rÓ3ert přeshraniční sPoluPráce Dědictví našich předků.

provenkov

.r.ó^ 1_,,r
žádosti z projektů spolupráce
plénum MAs Hradecký venkov schvaluje záméyMAs na podaní
a MAS Hradecký venkov na projekt Komunitní
mezi MAS sporeorra Cidlína, MAS Podchiumí
jíme
venkov a projekt Na venkově zdravě
realizacePrací na ISRÚ na období 2014 plénum
bere na vědomí informace o začátku
MAS

pREZENčNít_lsflNn
z jednání Pléna MAS Hradecký venkov konaného dne 18.g.2012v AOU.DNI0l

Plénum

:SK Bystřian Kunčice

Dětský domov a školníjídelna

Nechanice
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místní
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Stěžery

Český svaz včelařů,základní

,o1oalil9ce !tl9chli"9_
lSDH Hořiněves

_

j

,!

lKomitét pro udržovánípamátek z války
;roku
iXluO žen ve Střezeticích a Dlouhých
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Oblastní spolek Ceského červeného
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I

Mgr, Zuzana Sirotková

Fo

Římskokatolická farnost Nechanice

Ns

Eliška Horníková
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l,/

Eliška kuthanová

Fo-SM
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obec osice

VS

ZS Kratohohy a.s.
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VS
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ZÁPIs

kt9rá se uskutečnila
z proyedené kontroly Dozorčírady o.p.s. Hradecký venkovo
One rO.rO .2012v kanceláři MAS v Nechanicích
přítomni: DR_ petr švasta, Helena pavlíková" Jiří Středa
Kancelař MAS - J,Rejlová, L Horníková
kontrolované oblasti:

vedení pokladního deníku
příjmová pokladna
zbartky
t oit u došlých faktur v souladu s qýpisem

monitoring výzev MAS

Zjištěné závéryz
nebyly zjištěny žádnénedostatky
aaji to"t ola ročníúčetníuzávěrky proběhne v únoru 2012

V Nechanicích dne |6.10.2012

Jl

/

^*W^úil

4,\

ápts
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
10.11.2012 v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. Zpráva o realizaci SPL
2. Kontroly a monitoringv roce2012
3. lntegrovaná strategie na plánovací období 2014
4. Diskuse, závěr

-

2020

Přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná, Václav Bouz
Omluveni: lng. Kamila Záleská

Hosté: lng. Jana Rejlová, lva Horníková

Jednání zahájila předsedkyně VMV lng. Součková, seznámila přítomnés programem jednání a
navrhla l.Horníkovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými

1.Zpráva o realizaci SPL

l.Horníková informovala přítomné o realizaci SPL a průběhu prací na výzvách roku 2012anávrhu
nové výzvy v roce 2013.
přítomní berou na vědomí
2. Kontroly a monitoring v roce 2012
J.Rejlová seznámila přítomné s proběhlými kontrolami u žadatelův průběhu realizace projektŮ.
PanZaifert stále dokumentuje ve filmech zaháhení, průběh a ukončeníjednotlivých projektŮ. lva
Horníková informovala o kontrolách vyúčtovanýchprojektů před podáním žádostío proplacení.
přítomní berou na vědomí

3. lntegrovaná strategle na plánovací období 2014-2020

J.Rejlová v samostatné prezentaci podrobně seznámila přítomné s průběhem zpracováni a
obsahem |SRU a možnostmi zapojení členůVMV do procesu pořizování nové integrované
strategie.

přítomní berou na vědomí

4. Diskuse,závér

Jednání uzavřela předsedkyně M.Součková s tím, že se VMV sejde v roce 2013 až bude připraven
návrh zprávy o kontrolní a monitorovací činnosti MAS v roce 2012, Zpráva bude členy
dopracována a předložena Plénu MAS.

V Nechanicích dne 10. 11. 2012
Zapsala: l.Horníková
1,1
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z jednání

NA M

Hradecký venkov, konaného dne 11,12,2012
^z
správní rady obecně prospěšné společnosti
v Nechanicích v zasedací místnosti MAS Hradecký ve49y

proqram iednání:
,l
) Přivítání a zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého jednání
3) tnformace o schválení vyhlášení Výzvy ě,112013
4) Rozšířeníúzemí-aktualizace SPL
S) ereOpis transparentnosti a zamezení střetu zájmů
O) Vlizva MAS Hradecký venkov hledá nové členy
7) lsRú
Bi Financování provozu MAS v období 2014-2015
sj etan činnostia informace o realizovaných projektej:I,
tis, KČ
aj Navrn na schválenípřijetíúvěru naadministráciSPL na období2O12t2O13 v max,výŠi500
Si Priprava strategie na plánovacíobdobí 2aM -2020
10) Plnění rozpoětu, inventury 2012
11) Diskuze
12) Usnesení
13) Závér
přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, Miroslava Souěková, Jiří Pechar, Jana Peěenková, Josef Macháček
Omtuveni: Stanislav Bydžovský
Hosté: Manažerka MAS l.Horníková
1) Přivítání a zahájení
je usnášeníschopná, poté seznámila přítomné s
ÚvoOem jednání l.Kuthanová konstatovala, že SR
p,ograre* jednání. Zapisovatelkou zápisu byla navržena J Kuthanová, ověřovatelkou ing. Součková.

schváleno všemi přítomnými

2) Kontrola usnesení z minulého jednání

jednánÍ. Nebyly uplatněny Žádné námitky
Předsedkyně J.Kuthanová informovila o plnění usnesení z minulého

ani připomínky.

_
_

jsou splněna.
Všechna usnesení z minulého jednání SR dne 17 .9.2013
_,
přeoseoxýné-šŘ inrormu;e, zd pru"ti úvěru na.9b.q.obí zólztzÓlg, schválené na minulé SR nebYlo
'vsecnny projekty předfinancovat jednak zvlastních zdrojŮ a díkY
zatím třeba'/podařilo se
smluv/,
předfinancovániobcí, které se na jeJňotiivýón oast'ecn projektu pooiteJi na základě Partnerských
schváleno všemi přítomnými

rozvoje
schváteni vyhlášeni Výzvy é.112013: PV schválil vyhláŠenífiche 1 - PodPora
podPora
stávajících
povahy, fiche 7
PodnikŮ
cestovního ruchu, fiche 6 podpora zaváděníčiňnosti nezemědělské

3) lnformace

o

á poápor" zakládání mikro podniků. sR bere tu to informaci na vědomí,

přítomní berou na vědomí

Rozšířeníúzemí- aktualizace SPL
před schválením změnového hlášení o rozšířeníúzemíMAS o obce černožice,Holohlavy, Smžov, Skalice
bylo následně
jsme byli vyzváni k aktualizaci SPL - bylo provedeno v analytické části spl, hlášení o změně
schváleno.
přítomní berou na vědomí

4)

transparentnosti azamezení střetu zájmů , doplnění :
járo souČást aktualizovaného Strategického plánu
Schváleno Plénem MAS Hradecký venkov dne 11 .lo.zol1
Leader MAS Hradecký venkov:
dotaci, Či je jinak
5) Předpis

kole výzvy Podává. Žádost o
1. pokud člen Výběroúe komise zastupuje subjekt, který v daném
dané iiche, do které byl projekt předložen,
v
rámci
zádosti
h'odnotit
nesmí
projektu,
podjatý vůčipředkládanému
pouin"n tuto skutečnost oznámit, v takovém případě je při hodnocení nahrazován

člen Výběrove xomise iá
náhradníkem, kteqý je za tímto účelemvolen plénem,

2, Pokud předložený projekt neobdržíalespoň 50 % možnébodové hodnocení bude tento projekt vyřazen
z hodnocení výběrovou komisí.
přítomní berou na vědomí

6) Výzva MAS Hradecký venkov hledá nové členy

V souvislosti s přípravou na nové programové období 2014-202a a již zapoóatým procesem přípravy nové
Strategie zveřejnila kancelář MAS výzvu se záměrem získat aktivní členy do orgánů MAS.
přítomní berou na vědomí
7)

§RÚ

J. Kuthanová, Rejlová připomínkují metodiky zpracování lSRÚ, osnova je předložena k připomínkování, neví se
zda bude podléhat SEA, od toho se bude odvíjet harmonogram zpracování, je třeba začítco nejdříve i
s ohledem na to, že lSRÚ musí být schválena ve všech zastupitelstvech obcí MAS Hradecký venkov.
přítomní berou na vědomí
8) Financování provozu MAS v období 2014-2a15
Vroce 2013 končíprogramové období, v roce 2a14 a zřejmě ještě i2015 /kdy se dá předpokládat první výzva
pro MAS/ nebudou mít MAS žádnézdroje pro financování svých provozních nákladů, které vzhledem
k udržitelnosti projektů, které se prostřednictvím MAS na územíHradeckého venkova realizovaly, dále budou -

monitoring projektů, realizace projektů zr.2013, žádostio platbyžadatelů atd,.
Dále je třeba se připravit a zpracovat lSRÚ pro dalšíprogramové období tak, aby metoda Leader. jejížpoužívání
se na územíMAS Hradecký venkov osvědčila a přinesla řadu nových partnerství se synergickým efektem,
mohla pokračovat. Mnohé MAS na územíČn jiZ dnes projednávají a mají již schválen příspěvók na provoz od
obcí na jejichž územípracují /cca 5 -20,- Kč/občan|roV. Je třeba tuto situaci zvážit a např. prostřednictvím
mikroregionů tuto variantu předběžně projednat, samozřejmě i v rozšířenémúzemí,kde v současnédobě
nepusobí žádný mikroregion.
přítomní berou na vědomí

9) Plán ěinnosti a informace o realizovaných projektech
Projekty spolupráce - l.Horníková informovala o připravovaných a realizovaných PS
,/ Dědictví našich předků - podpořeno dotací, připravují se podklady pro podpis smlouvy, jedná se o
uzavření úvěru na realizaci - úvěr bude čerpat Římskokatolická farnost Nechanice a částečněbude
přispívat na realizaci i Obec Hořiněves, kde v Hankově domě vznikne vnitřní expozice písemnictví.
,/ Na venkově zdravě jíme - navazuje na projekt Tžnice Hradeckého venkova, dále sbírat kontakty na
dalšíproducenty a výrobce regionálních potravin a surovin, kuzy vaření a společnéakce na propagaci
m ístn í zemědělské produkce
,/ komunitní venkov - ve školách a dalšíchmístech v obcích vzniknou vybavená zázemí pro pořádání
volnočasových a zájmových kuzů. V lednu bude veřejná obhajoba těchto projektů.
přítomní berou na vědomí

-

z

podpořeno
oPPS Čn-pn 2aO7-2O13, Fond mikroprojektů, částečněsi
předfinancovávají partnerské obce, nyní proběhly již 3 akce - do Polska - exkurze na Festival polévek, v ČR
Vinobraní na Kuksu a Hustířanka Cup, exkuze do Polska - Festival tří kultur.

Paňnerctví pro venkov

Památkový portál- podpořeno z MMR památkový portálwww.popamatkach.cz, stále se
dopracovávaií podklady a doplňují na web. Propaqační akce proběhne na zámku Hrádek
Nechanic 1 3.1 0.2012 - Svatohubertské slavnosti.

u

přítomní berou na vědomí

í0) Plnění rozpočtu, inventury 2012
J. Kuthanová seznámila přítomné s plněním rozpočtu společnosti na rok 2012 a rozpočtovými opatřeními.
schváleno všemi přítomnými
Dále J.Kuthanová seznámila přítomné s Plánem inventur za rok 2012, navrhovaným složenímjednotlivých
inventarizačníchkomisí a Směrnicí k provádění inventarízace majetku a závazků. Za provedení inventur
2

f

l
/

zodvovídá J,Rejlová, ředitelka.

11|

Diskuse

{2}

Usnesení

schváleno všemi přítomnými

Neoyty vzneseny žádné příspěvky. K jednotlivým bodům jednání se diskutovalo prŮběŽně.

USNESENÍ:

.
.
.
.
o
.
/ .
.
.

SR
SR
SR
SR
SR

schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání SR
projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého jednání
bere na vědomí informace o vyh|ášení výzvy ě.112013
bere na vědomí zprávu o aktualizaci SPL v souvislostis rozšířenímÚzemí MAS
bere na vědomí informaci o doplnění předpisu transparentnosti
bere na vědomí informacio výzvě pro nové členy MAs

a

střetu zájmŮ

sR
SR bere na vědomí informace o činnosti MAS Hradecký venkov, o realizovaných a připravovaných
projektech, přípravě strategického dokumentu na období 2014_202a.
SR schvaluje rozpočtová opatření a plnění rozpočtu společnosti za rok2012
SR schvaluje Plán inventur a Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazkŮ

í3) Závěr
Přádsedkyně správní rady Jana Kuthanová ukončila jednání v 13,30 hodin.

V Nechanicích dne 11.12.2a12
Zapsala: J.Kuthanová
Ověřila: ing. Miroslava Součková

roku 20t3
Schůzka Výběrové komise _ vyhodnocení projektů t.ýz,y
7.3.2013, kancelář

MAS' Nechanice

po zahájení jednání předsedou Výběrové komise Ivanem šenkem Výběrová komise
'pri3uty.r,
projektů podle seznaínu předloženého kancelaří MAS,
ttoonoc"J

přistoupila
ostatním členůmVýběror,é komise a
Jednotlivé projekty byly svými zpravodaji píedstaveny
bylo o nich diskutováno.
Fiche č, 1
Projekt obce Stračov _ Minigolf a naučná zemědělská stezkao
komise vidí riziko
výběrová
exponátů - byla vznesena připomínka k ochraně vystavovaných
pró ochranu projektu Před odcizením
v odcizení u ,rie.ni-pouJt*ostnírni vlivy, navrhuje
1.

pořízení kamerového systému
- projekt byl výběrovou komisí doporučen k financování

Fiche č, 1
Obec Lanžov_ Rekonstrukce areálu Kempu v Lanžověo
o drobné oPravY, u některých z nich je
_ jedná se o rekonstrukci zařizeni.n* u."álu kempu, spíše
(např, nizký rozpočet na opravu
dle názoru výběrové komise výše rozpočtu neadekvátní

2.

komunikace)
- p.o.!.tt byívýběr,ovou komisí doporučen k ťtnancor,ání
_ Pneuservis v ZAS Mžanyo a,s" Fiche č, 6
netú nutné doložit doklad o tom,
_ výběrová komise dopo"]*j. prověřit kanceláří MAS, zda
_-žaáatel doložil pouze jako přílohu notařský zápis /jako podklad
že se jedná o p.orro"ou nu
nikoii ,ryláareni stavebního úřadu, že 1e budova

3. Zemědělská akciová společnost Mžany, i.§.

pro

zápís do katastru nemovitostí/
,koutaudována pro účelyprovozovny pneuservisu
- p*.;"t t byl výúěrovou kómisí doporučen k ťrnancování

4.AgrohelPl§.r.o.Mžany-Nákup.technikyproúdržbukrajiny,Ficheč.6
,";jů p;; ,iááu" krajiny (vyžínacírameno), společnost tak
_ předměte* p-;.tt".;"

"anp
náUiriv regionu možnóst údržbynapř, sekrání příkopů
služeb, jinak vše v pořádku
_ někteří členovépo.t.aauri v pritonácn nabídku
"eníku
k financor,ání
- projekt byl výběrovou komisí doporučen

zpevněné manipulační
5. zdeněk pavlíčekoobětlovice _ výměna oken, vybudování Fiche č, 7
etnc poanady /podtahyl.zabeto.nový povrch,
plochy u ny*onu
"it patrný přínos'pro ,"gior, ani inovaCe. kvalitní zpracování rozpočtu,
_ z projektu není příliš
obsahuje všechny přílohy
k financování
- prol"řt byl výběiovou komisí doporučen

_ Modernizace stanice měření emisí, Fiche č, 7
nabídka služeb, částečnéúskalívidí
_ jedná se o nákup přístroje. díky klerému se rozšíři
lrio*, že není poskyiouanakompletní služby (včetně STK)
financování
- pro.ién byl výberovou komisí doporučen k

6.

Jiří Atiňák, Rozběřice

7.MVDr.HanaFialová,Puchlovice_VeterinárníklinikaPuchlovice,Ficheč.7
-projektřešínakuppřístrojů'doordinaceveterinárnílékařky,tímdojdekmodernizaci
pacientů, výběrová komise spatřuje
ordinace a bude zde možnost komple*ního vyšetření

riziko v tom, že ordinace je zatím ve výstavbě a není dokončena, doporučuje kanceláři MAS
prověřit termín dokončení výstavby
- projekt byl výběrovou komisí doporučen k financování
8.

Jaroslav Tománek, Praskačka - Truhlářství Tománek - nákup strojů, Fiche č. 7

- jedná se o pořízení vybavení truhlářství formátor..ací pilou a kolíkovacím strojem
- projekt byl výběrovou konrisí doporučen k ťrnancování

9. Ing. Pavel CvrČek, Lhota pod Libčany - Nákup balícíhostroje se

šnekoqým
dávkovačem, Fiche č. 7
- jediný projekt, ktery vytvoří pracovní místo, ýběrová komise kladně hodnotí promyšlený
postup prací na projektu, inovativní řešenísituace, kdy prozatímníodpad (výlisk_v ze
zpracovávaného odpadu) žadatel využije k dalšímuzpracovžni - výrobě čajůa bonbónů,
projekt byl podpořen nejvíce body
- projekt byl výběrovou komisí doporučen k financování
10. Monika Pejchalová - Rekonstrukce a vybavení,,krámu" v Habřiněn Fiche č. 7
- projekt řeší nákup chladících amrazícich boxů (tím ikýrazné sníženíspotřeby energií) a
dále výměnu vitrín a vstupních dveff
- jedná se o objekt obchodu, ktery je v majetkrr obce a je pronajatý žadatelce : velké riziko
v investici do cizího majetku - myšleno výměna vitrín a r.stupních dveří
- není zaiištěna udržitelnost
- nemá zajištěno vlastní financování. na projekt by měla půjěit obec, ale není doloženo žádnou
smlouvou
- projekt nezískal nadpolovičnívětšinu bodů hodnotitelů a tim nemůžebýt dle Fiche
doporučen k financování
- výběrová komise na zěkladé pokladů a provedeného místního šetření projekt nedoporučuje
k financování
11. Luboš Horký - Rekonstrukce,,hospody" v Habřině, Fiche č. 7
- předmětem projektu jsou úpravy hospody (zateplení. pořízení vybavení. ...) - je to opět
investice do cizího majetku (ne do majetku žadatele)" což qfběrová komise považuje za

značně rizikové
- není zajištěna udržitelnost
- nemá zaiištěno vlastní financování, na projekt by měla půjčitobec. ale není doloženo žádnou
smlout ou
- byly shledány nepřiměřeně vysokó náklady projektu
- projekt není řešen komplexně fisou navržena krbová kamna bez instalace komínů)
- projekt rrezískal nadpolovičnívětširrrr bodů hodnotitelťr a tím nemůžebýt dle Fiche
doporučen k financování
- projekt nebyl výběrovou komisí doporučen k financování

V Nechanicíclr dne 7.3.2013
Zapsala: J

pečenková i
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PrezenČnílistína-

výběrové komise 7.3.2013

Hodnocení projektů

předseda lvan Šenk

Národní památkový
ústav Jaroměř

Jana pečenková

M

ikroregion Necha nicko

Mgr. Nad'a Petrusová

ZŠa MŠHořiněves

Věra Fojtíková

Svaz důchodců ČR

-

místníorganizace
Hořiněves

Mgr.Zuzana Sirotková

Fyzická osoba

lng. Martin Tribula

ZS Kratonohy a.s.

UhLl,

zÁzNAM
z jednání programového

výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne 15- 3-2013 od 16 hodin
v Hasičskézbronici v Roudnici

program iednání:
1) Přivítání azahájení

2) Kontrola usnesení z minulého jednrání pléna
3) Informace z jednánívýběrové komise
4) Návrh .ru r,,yřrláš-nívýzvy ó.212073 - schválení vyhlášení frche
5) Zprávao dosavadní činnosti MAS
6) Pian einnosti a informace o realizovaných projektech
_2020
7) Přípravné práce na Integrované strategii pro plánovací období2014
8) Informace z Krajské a Národní sítě MAS
9) Diskuze
10) Usnesení

Il)Závěr

P*

viz.prezenčnílistina
Hosté: Ing. Jana Rejlová, Iva Horníková

_]rrt"-"r rr"""rO
1)

Přivítáníazahájení

je usnášeníschopný, poté seznámila přítomnés
Úvodem jednání J.Kuthanová konstatovala, že PV
programem jednání.
schváleno všemi přítomnými
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
J.Kuthanová navrhla zapisovatelkou iapisu J.Rejlovou

a ověřovatelé

-

P. MrkviČku a J. PeČenkovou,

schváleno všemi přítomnými

Kontrola usnesení z minulého jednání
piedsedkyně pV J.Kuthanová informovala o plnění usnesení z minulého jednaní. Bez připomínek
2)

schváleno.

schváleno všemi přítomnými

-3;

Irrfo"mace z jednání výběrové komise
k podpoře a seznátrrila je se
Iva Horníková seznámila pritomné s jednotlivými projekty navrŽenými
závěry a doporučenímiqýběrové komise,
projektu.
Dále je informovala o rozhodnutí obce Lanžov odstoupit od
progiamový výbor schvaluje výsledek výběru projektů I.yýzvy rea1izace SpI roku 2013,
schváleno všemi přítomnými

Návrh na vyhlášenívýrvy č.2t20|3 - schválení lyhlášení fiche
fiche č, 5 obnova
programový
po p.ói.anani schvaluje vyhlášení ,yruy é.2l20I3 pro rok 2013 a
"yuo,
obyvatel s Územím. Programový
a vybavení ou.l"tt: oďeanské vybavenoú - posilování sounáleŽitosti
dle Fiche č,5, Alokace :
výbor schvaluje ,rýbororre kritéria pro výb8r projektu výmy č. 212013,
zpŮsobilé výdaje 200 tis, KČ,
zůstatek zportá|uFarmář. Max. způsobilévýdaje ďoo tir. Kč, minimální

4)

Příjemce dótace: neziskové orgalizace, svazky obcí,
manažerka MAS
P odkl ady a v yhlášen í v ý zvy zajistí I. Horníkov á,
po diskusi bylo rozhodnuto při této výzvé zavésttzv. veřejné představení ProjektŮ Žadatelem,
schváleno všemi přítomnými
_

co
předseda
Předseda výběrové komise I. Šenkpožádalkancelář MAS, aby informovala potenciální Žadatele
připrurrouané nové výzvé, aby měli dostatek času na přípralu ŽádostÍ.
nejdříve o připravované
o dosavadní činnosti MAS
5) Zpráva
. - projekty spolupráce - J.Rejlová informovala o postupu prací na projektu Dědictví naŠich
předků. z45.zoti proběhne slavnostní otevření kampanologické expozice v kostele v Suché.
o
E. Horníková a J. Kuthanová a L. Homoláč informovali o postupu prací na Projektu
přeshraničníspolupráce s Polskem - Paftnerství pro veŇov. 24.3.2013 proběhne v Hořiněvsi
Velikonočníjarmark, 25.5.2013 se uskuteění akce ve Stračově.
o
J. Rejlová informovala o novém projektu spolupráce s názvem Komunitní venkov, v souČasné
pruběhu léta20l3.
době pro6íhá kontrola dokladů před pbdpisem smlouvy,zahájenírcalizace v
a potvrzuje ProjektY
MAS
projektech
programóvý výbor bere na vědomí zprávu o realizovaných
určenékrealizaci.

schváleno všemi přítomnými

6) plán činnosti a informace

o realizovaných projektech

Zemědělský den 2013 se letos uskuteční10.5.2013 v Sověticích, 9.5.2073 tamtéžProběhne
regionální konibrence. J. Kuthanová a I. Horníková informovaly o programu akce.
připravujeme nový projekt spolupráce s názvem,Krajina je našímzrcadlem, v souČasnédobě
o
hledáme partnery projekiu. rodání žádosti 0612013.Naše MAS bude koordinaČnÍ.
o
Na venkovj ,aráre jíme _ jsme zapojeni, projekt zpracovává a koordinuje MAS SPoleČná
Cidlina.
Projekty zpracovávákancelář MAS ve spolupráci s členy a partnerskými MAS,
schváleno všemi přítomnými

.)

_201s
7) Přípravné práce na Integrované strategii na plánovací období 2014
J. Kuthanová informovala o vyjednávání:

o
o

v

o

Leader PRV zatím pouze 5Yo
nejvíce
Multifondovost zatím ve hře - zněkterých fondů možná i dle typologie ÚzemÍ,
rozjednáno s MPSV a MMR, dále i možno llldZP a MPO
tvorbY
Harmonogram: 6l20t3 metodika definice obsahu, 9l20I3 metodika
aŽ, do
kol
všech OP,10I20I3 výzva pro MAS, předpoklad více

p.ogr*o'uých rámců

6l20l4,bude hodnotícíkomise MRS

a

výběr MAS

Integtované strategie MAS
Programoqý výbor souhlasí se zřizenim pracovní skupiny pro přípravu
jmenovat členy této
Hradecký venkov na období 20|4-2020 a ukládá plénu MAS Hradecký venkov
pracovní skupiny.
přítomní berou na vědomí

8) Informace z Krajské a Národní sítě MAS
jednání Krajské a Národní sítě MAS,
J. Kuthanová informovala o závěrecha výstupech
/jeho
Krajský sněm SMo - diskuse na téma MAS a projektu meziobecní spolupráce
atd./
uPraveno
p.urriaiu zatimnevyjasněna - struktura, není legislativně
KS MAS Královéhradeckého kraje - Černilov-volba zástupcŮ z KS do NS, Kosice,

o

o

o
o

připomínkovánípravidel/audit'certifikace,standarty/
Kurz,,Jak nasadit MASky" _ účastníse J.Kuthanová, J.Rejlová
VH NS MAS - Žlutíce - info z jednáni

přítomní berou na vědomi

9-12) Diskuze, u§nesení, závér
J. Kuthanová přečetla náwh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými a ukončila jednaní.

USNESENI:

a
a

Programoqý výbor schvaluje výsledek výběru projektů l.Yýny realizace SPL roku 2013.

Programový výbor schvaluje vyhlašenívýmv č.2l20l3 pro rok 2013 afiche č. 5 Obnova a
vybavení objektů občanskévybavenosti - posilování sounáležitosti obyvatel s území
Programový výbor schvaluje výběrové kritéria pro výběr projektů výnv ó.2l20l3 a veřejné
představení proj ektu žadateLem.
Programový výbor bere na vědomí zptávuo realizovaných projektech MAS a potvrzuje
projekry určenék realizaci.
Programový výbor schvaluje zpracovéŇnových projektů spolupráce a přípravu zemědělského
dne.

:3,)

a

Programový výbor bere na vědomí informace o postupu prací na ISRÚ na období 2014 -2020

a

Programový wýbor bere na vědomí zpíáw z jednaní KS
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z jednání

Pléna MAS Hradecký venkov, konaného dne 15.3.2013 v
nici v Roudnici
v Hasičské

17

hodin

program iednání:
1) Přivítání azahájení
2) Volba orgánů pléna

3)
4)
5)
6)

\J

Kontrola usnesení z minulého jednání pléna
Informace z jednáni Programového výboru
NovY člen Programového výboru za SDH Sovětice

Vyhlášenívýzvy ě-2l20I3
7) Zprávao dosavadní činnosti MAS
8) Plán činnosti a informace o realizovaných projektech
9) Přípravné práce na ISRú
10) Informace z Krajské aNárodní sítě MAS
11) Diskuze
12) Usnesení

13)Závér
Přítomní: viz. prezenění listina
zbrojnici v Roudnici a Předala
Jana Rejlová přivítala přítomné v nově zrekonstruované HasiČské
slovo předsedkyni PV Janě Kuthanové,

l)Přivítáníazahájení
Ú";e;j;árrarri r. kuthanová
programem

2)

jednání'

. 1

! , L!

^^_^A^:1^^y!+^_
s
konstatovala, že Plénum je usnášeníschopné,Poté seznámila Přítomné

schváleno všemi přítomnými

Volba orgánů pléna

P. Mrkvičku a J. Pečenkovou,
J.Kuthanov á navrh|a zapisovatelkou zápisu J, Rejlovou a ověřovatelé
schváleno všemi přítomnými

*3;

Kontrola usnesení z minulého jednání Pléna
píedsedkyně pV J. Kutharrová informovala o plnění usnesení z minulého jednání. Schváleno bez
připomínek.

schváleno všemi přítomnými

4) Informace z jednání Programového výboru
rámci .výmy ll20l3- Plénum MAS Hradecký
Iva Horníková informovala přítomné o vybraných projektech v
LYýzvy realizace SPL roku 2013.
venkov bere na vědomí informace o qýsledku výběru projektů
přítomní berou na vědomí
5) Nový člen Programového výboru za

SDH Sovětice

plénum MAs Hradecký venkov odvolává z programového výboru paní simonu Rudavskou za sDH
qfboru MAS Hradecký
Sovětice a volí pana Aieše Krátkého za SDH Sovětice za čIenaProgramového

venkov'

schváleno všemi přítomnými

,

zdrže|se Aleš Kráthý

ó) Vyhtášení ýzvy č.2 12013

J. Kuthanová seznámila přítomné s rozhodnutím progfttmového výboru na vyhlášení nové výny
č.212013, do které budou alokovány finance zbylé z výzvy Il20I3 a případné přebytky na portálu
Farmáře. Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí vyhlášení výzvy č.212013 pro rok 2013 ťtche

Obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti - posilování sounaležitosti obyvatel s územíma
Plénum MAS souhlasí s procesem veřejného představení projektu žadatelem v rámci výběru projektů
2.výzvy 2013. Podklady a vyhlášenivýzvy zajistí I.Horníková.
5

-

schváleno všemi přítomnými

7) Zpráva o dosavadní činnosti MAS
projekty spolupráce
.
- J. Rejlová informovala o postupu prací na projektu Dědictví našich
předků. 24.5.2013 proběhne slavnostní otevření kampanologické expozice v kostele v Suché.
o
E.Horníková a J. Kuthanová a L. Homoláč informovali o postupu prací na projektu
přeshraničníspolupráce s Polskem - Partnerství pro venkov. 24.3.2013 proběhne v Hořiněvsi
Velikonočníjarmark, 25.5.2013 se uskuteční akce ve Stračově.
o
J. Rejlová informovala o novém projektu spolupráce s názvem komunitní venkov, v současné
době probíhá kontrola dokladů před podpisem smlouvy, zahájení rcalizace v pruběhu léta20l3.
přítomní berou na vědomí

8) Ptán činnosti a informace

o

o realizovaných projektech

zemědělský den 2013 se letos uskutečníve spolupráci s celostátní sítípro venkov v pátek
10.5.2013 v Sověticích, 9.5.2013 tamtéžproběhne regionální konference. J. Kuthanová a I.
Horníková informovaly o programu a celé koncepci této regionální akce.
připravujeme nový projekt spolupráce s názvem krajina je našímzrcadlem, v současnédobě
o
hledáme partnery projektu. Podání žádosti 0612013. Naše MAS bude koordinační.
o
Na venkově zdravé jíme - jsme zapojeni, projekt zpracovává a koordinuje MAs společná
Cidlina.
Projekty zpracovávákancelář MAS ve spolupráci s členy a partnerskými MAS.
Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje záměr MAS na podání žádosti z ProjektŮ Spolupráce mezi
MAS Společná Cidlina, MAS Železnohorský region a MAS Hradecký veŇov na projekt : ,,Krajina je
našímzrcadlem" a zapojeni do projektu spolupráce zaméřeného na rozvoj podnikání a podporu
regionálních potravin, který připravuje MAS Společná Cidlina.
schváleno všemi přítomnými

Přípravné práce na Integrované strategii na plánovací období 2014 - 2020
Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí usnesení PV MAS Hradecký venkov o zřizeni PS pro
přípravu ISRú a jmenuje pracovní skupinu v tomto složení: Pečenková Jana, Mrkvička Pavel, Holická
Kateřina, Pešek Jan, Jankovičová lveta, Kuthanová Jana, Horníková Iva, RejlováJana, Malinová
9)

Ladislava, Smetiprachová Dagmar, Vránová Hana.

JednánípracovnískupinysemohouzučastnitidalšíčlenovéapartneřiMAS.@

schváleno všemi přítomnými

J. Kuthanová informovala o vyjednávaní ohledně podpory v dalšímprogramovacím období a

harmonogramu prací.
. Leader PRV zatím pouze 50Á

.

o

Multifondovost zatím ve hře - z některých fondů možná i dle typologie území,nejvíce
rozjedntíno s MPSV a MMR, dále i možno MZP a MPO
Harmonogram: 612013 metodika - definice obsahu, 9DaB - metodika tvorby programových
rámců všech OP, bude následovat výzva pro MAS - předpoklad více kol až do 612014, bude
hodnotícíkomise MRS/\4ístnírozvojová strategiei a výběr MAS

J. Rejlová seznámila přítomné s obsahem analytické části nové strategie, která je v současnédobě
dokončována. Analýza bude k připomínkování rozeslána všem členůmelektronicky a zveřejněna na
stránkách společnosti.
Plénum MAS bere na vědomí informace o postupu prací na nove strategtt.

přítomní berou na vědomí

10) Informace z Krajské a Národní sítě MAS
J. kuthanová informov ala o závérech a výstupech jednání Krajské a Národní sítě MAS.
Krajský sněm SMo - diskuse natémaMAS a projektu meziobecní spolupráce /jeho Pravidla
zatimnevy,jasněna _ struktura, není legislativně upraveno atd./
KS MAS Královéhradeckého kraie - Černilov-volba zástupcŮ z KS do NS, Kosice ,
připomínkování pravidel /audit, certifi kace, standarty/

o

o

o
o

Kurz,,Jak nasadit MASky" _ účastníse J.Kuthanová, J.Rejlová
VH NS MAS -Ž|rlice - info z jednáni

přítomníberou na vědomi

11)-13) Diskuse, usnesení, závér

Y

jednánÍ.
Kuthu.rová přečetla náwh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomn;inni a ukonČila

USNESENÍ:

o
.

plénum MAS Hradecký venkov schvaluje plnění usnesení z minulého jednánÍ.
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí schválené projekty v rámci l.Yýzvy realizace

o

plénum MAS Hradecký venkov odvolává z Programového výboru paní Simonu Rudavskou za
SDH Sovětice a volí pana Aleše Krátkého z SDH Sovětice za ěIena Programového výboru
MAS Hradecký venkov
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí vyhlášení yýzw č.2l20l3 Pro rok 2013 fiche 5
_ obnova a vybavení objektů občanskévybavenosti - posilování sounáleŽitosti obyvatel s

o

SPL roku 2013

územím

_!

o
o

plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávuo realizovaných projektech MAS.
plénum MAS Hradecký venkov schvaluj e záméry nových projektŮ spolupráce a koncePci
zemědělského dne 2013

.
o

plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí usnesení PV MAS Hradecký venkov o zřízení
PS pro přípravu ISRú a jmenuje členy této skupiny
plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o postupu prací na ISRÚ na období
2014

o

_2020

plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávy z jednániKS
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ze spoleěného jednání správní a dozorěí rady obecně prospěšné spoleČnosti Hradecký venkov,

konaného dne 15.4.2013 v Nechanicích v zasedací místnosti MAS Hradecký venkov
Program jednání:
1) Přivítánía zahájení
2) Kontrola usnesení z minulého jednání
3) Schválení hospodaření r.2012
4) Schválení rozpočtu r.2a13
5) lnformace dozorčírady
6) lnformace o projektech Yýzvy ó.112013
7) lnformace o schválení vyhlášeníYýzvy č.212013
8) Zpráva o dosavadní činnosti o.p.s. - realizované projekty
9) Plán činnosti a informace o připravovaných projektech
10) Stav projednávání lSRú
11) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS
12) Diskuze
13) Usnesení
14) Závěr
.přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jiří Pechar, Jana PeČenková, Josef MacháČek
Jiří Středa, Helena Pavlíková
Omluveni: Stanislav Bydžovský

@

Hosté: lva Horníková, Jana Rejlová

í) Přivítání a zahájení
s
ú'vooem 1áonani j.Kuthanová konstatovala, že SR je usnášeníschopná, poté seznámila Přítomné
JPeČenková.
ověřovatelkou
Rejlová,
J.
navžena
byla
progr"r"* jednání. Zapisovatelkou zápisu
schváleno všemi přítomnými

2) KontroIa usnesení z minulého jednání

předsedkyně J.Kuthanová informovála o plnění usnesení z minulého jednánÍ. NebYlY uPlatněnY Žádné námitkY
ani připomínky.
Všechna usnesení z minulého jednání SR dne 17.9.2013 jsou splněna
nebylo zatÍm
Předsedkyně SR informuje, že přijetí úvěru na období2012t2o13, schválené na minulé SR
předfinancování
a
díky
jednak
zdrojŮ
z
vlastních
předfinancovat
proleity
třeba /podařilo se všechny
obcí, kieré se na jednotlivyóh easteih projektu podílejína základě partnerských smluv/,
schváleno všemi přítomnými

_
_

.-j;

Scnrrálení hospodaření roku 20í2

projektů a výsledek hospodaření
lng, Rejlová předtožila přítomným čerpánírozpočtu v roce 2012 dlejednotlivých
připomínek
bez
Schváleno
zďrokž012 veetne invóntur málextu společnosti zarok20,12.
leno všemi přítomnými

Schválení rozpočtu r.2013
jednotlivých projektů a vysvětlila
lng. Rejlová předložila přítomným návrh rozpočtu na rok 2013 v členěnídle
rozpočtu na rok 2013
způsob financování jednotlivých projektů a vlástníčinnostispolečnosti. SR schvaluje návrh
bez připomínek.
schváleno všemi přítomnými

4)

dozorčírady
rady hospodaření za
Jiří Středa informoval o činnosti dozorčírady v roce 2012 a navrhl provést kontrolu dozorČÍ
rok2o12 nejpozději do Června
přítomní berou na vědomí

5) lnformace

2013,

programový výbor schválil na svém jednání dne 15.3.2013
6) lnformace o projektech Výzvy é.112013:
nebYlY vYČerPánY
piojekty vybrané v rámci vyhlášénávýzvy. Celkem oýto k podpoře vybráno B projektŮ, JelikoŽ
pV
to informaci na
tu
SR
bere
výzvy.
ll.
nové
o výhlášení
všechny alokované prostráoty, roznóotiároveň

vědomÍ'

přítomníberou na vědomí

7) lnformace o

schválení vyhlášeniYýzvy 212013

Jelikož nebyly v rámci l. výzvy vyčerpány všechny alokované prostředky, rozhodl PV na svém jednání
15.3.2013 o vyhlášenínovéll. výzvy.

přítomní berou na vědomí

Zpráva o dosavadní činnosti o.p.s. - realizované projekty
projekty spolupráce - J.Rejlová informovala o postupu prací na projektu Dědictví naŠich PředkŮ.
.
24.5.2013 proběhne slavnostní otevření kampanologické expozice v kostele v Suché.
.
E.Horníková a J,Kuthanová informovaly o postupu prací na projektu přeshraniČní spoluPráce s
polskem - partnerství pro venkov.24_3.2013 proběhne v Hořiněvsi Velikonočníjarmark, 25.5.2013 se
uskutečníakceHistorie a tradice regionů ve Stračově.
o
J.Rejlová informovala o novém projektu spolupráce s názvem Komunitní Venkov, v souČasnédobě
probíhá kontrola dokladů před podpisem smlouvy , zahďlení realizace v prŮběhu léta 20Í 3.

8)

přítomní berou na vědomí
9) Plán ěinnosti a informace o připravovaných projektech

.
.,
\/í
.
.

Zemědělský den 2013 sá látos uskutečnívespolupráci s Celostátnísítí pro venkov v Pátek 10.5.2013 v
Sověticích, g,s.zots tamtéž proběhne regionální konference. J. Kuthanová a l. Horníková informovaly o
programu a celé koncepcitéto regionálníakce.
připravujeme nový projekt spolupráce s názvem Krajina je našímzrcadlem, v souČasnédobě hledáme
partnery projektu. Podání žádosti 06/2013.
Na venkově zdravějíme _ jsme zapojeni, projekt zpracovává a koordinuje MAS SpoleČná Cidlina.
Nové projekty zpracovává káncelář MAS ve spolupráci s členy a partnerskými MAS.
přítomní berou na vědomí
10) Stav projednávání

lSRú

pV MAS'Hrádecký venkov zřídil pracovní skupinu pro přípravu lSRú a jmenoval do nÍ: PeČenková Jana

/starostka Mokrovóusy/, Mrkvička pavel /starosta Třesovice/, Holická Kateřina /NNO Rodinné a mateřské
Kuthanová
centrum/, pešek Jan /predseda představenstva ZAS a.s. Mžanyl, JankoviČová /NNO Obecný zŽ4eml,
o.P.s.
/ředitelka
Jana
Rejlová
MAS/,
lmanažerka
Jana /předsedkyně prbgramovéňo výboru MAS/, Hornjková lva
StěŽery/,
/starostka
Dagmar
Smetiprachová
černožice/,
Hraoebxy venkbv/,'Máinova LadiŠlava lstarostka
mohou
Vránová Hana /starostka Habřina/, Jaroslav Huňat /starosta Dubenec/. Jednání pracovní skupiny se
poradci,
jako
či
hosté
partneři
MAS
účastniti dalšíčlenovéa

Rejlová seznámila přítomné s obsahem analytické části nové strategie, která je v souČasnédobě
dokončovánu. anaiý=a Óude k připomínkování rozeŠlána všem členůmelektronicky a zveřejněna na stránkách
pracÍ a procesem schvalování metodik
.r;polečnosti. J.Kuthánóvípote se)namila s časovým harmonogramem

J.

-'pro

tvorbu tohoto koncepčníhodokumentu.

přítomní berou na vědomí

í 1) lnformace z Krajské a národní sítě MAS
Jana Kuthanová infórmovala o postupu schvalování metodik, termínŮ
skutečnostech ohledně nového programovacího období EU.

í2) Diskuse

a

PostuPŮ

prací na lSRú a dalších
přítomní berou na vědomí

nenyty vzneseny žádné příspěvky, K jednotlivým bodům jednání se diskutovalo PrŮběŽně.

13)

Usnesení

USNESENí:
SR schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání SR

l,

é . sR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého jednání
. sR schvaluje čerpánírozpočtu, inventury a výsledky hospodaření společnosti za rok2012
o SR schvaluje návrh rozpočtu společnosti na rok 2013
. sR bere na vědomí informace o činnostidozorčírady
. SR bere na vědomí informace o výsledcích výzvy č.1I2O13
. SR bere na vědomí informace o vyhlášenívýzvy č. 212013
. sR bere na vědomí informace o činnosti MAs Hradecký venkov, o realizovaných a připravovaných
projektech, přípravě lSRú a činnosti KS a NS MAS

14|Závér

Předsedkyně správní rady Jana Kuthanová ukončila jednání ve 14,15 hodin.

V Nechanicích dne 20.4.201U
Zapsala: J.

Rejlová

.rvěřila: Jana

---,)i

jI
,-D,

MU

Pečen*"; /

Á Pls
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
20.4.2013 v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. kontrola monitorovacích ukazatelů
2. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL za rok2012
3. Diskuse, závěr

Přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná, Václav Bouz
Omluveni: lng. Kamila Záleská
Hosté: lng. Jana Rejlová, ředitelka společnosti, lva Horníková - manažerka SPL
Jednání zahájlla bředsedkyně VMV lng. Součková, seznámila přítomné s programem jednání a
navrhla J. Rejlovou zapisovatelkou.

schváleno všemi přítomnými

í. kontrola monitorovacích ukazatelů

lva Horníková předložila přítomným monitorovací a kontrolní ukazatele k projektům v rámci
vyhlášených jednotlivých výzev SPL. Po diskusi bylo konstatováno, že dokumntace je řádně a
přehledně vedena.
Přítomní poté zkontrolovali evidenci dalšíchmonitorovacích ukazatelů MAS Hradecký venkov, dle
platné vnitřní směrnice. Výsledky monitoringu a veškerézápisy a protokoly z kontroljsou uloŽeny
v kanceláři MAS ve zvláštním šanonu. Nebyly vzneseny žádnépřipomínky ke zpŮsobu
monitoringu a kontrol jednotlivých projektů.
schváleno všemi přítomnými
3. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL za rok2012
lng. Rejlová seznámila přítomné s průběhem realizace a vyúčtováníprojektů v rámci výzev SPL v
roce 2013. Byly provedeny kontroly na místě u vybraných projektů, zápisy jsou uloženy ve sloŽce
monitoring. Vyhodnocení výzev za rok 2012 bude ukončeno do poloviny roku 2013. Výsledky
budou k připomínkování rozeslány členůmVMV a bude s nimi seznámena SR společnosti. V
průběhu roku 2013 budou průběžněprobíhat kontroly na místě u vybraných žadatelŮ, včetně
monitoringu na DVD. O plánovaných fyzických kontrolách u jednotlivých žadatelŮ budou
informováni členovéVMV, aby se jich mohli spolu se zástupci kanceláře MAS zúčastnit.
schváleno všemi přítomnými

V Nechanicích dne 20. 4.2013
Zapsala. lng. Jana Rejlová
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Záznamz veřejného představení projektů MAS Hradeclaý venkov konaného dne 30.5.20Í3
v zasedací místnosti MAs v Nechanicích
Přítomné přivítal předseda Výběrové komise pan lvan Šenk,který zároveň prezentaci projektŮ řídil.

Přítomni:
Věra Fojtíková, Mgr. Naďa Petrusová, Mgr. huzana Sirotková, lvan Šenk,lng. Luděk HomoláČ
Omluveni:
Dr, lng. Jan Pešek, lng. Martin Tribula

Tuto uýzvu nehodnotili:
Jana Pečenková, Karel Žabka

Hosté:
lng. Jana Rejlová, Jana Kuthanová, lva Horníková

AleŠKrátký Představil
1) žadatel: sDH sovětice. projekt: Vybavení JSDH Sovětice JPO lll. - zástupce Žadatele Pan
na
projekt, který řeší vybavenívýjezdové jednotky pro ochranu obyvatel, zasahuje u povodní a mimořádných událostí
projekt řeší vybavení jednotky sboru dobrovolných hasiČŮ Sovětice, Žadatel zdŮraznil, Že jednotka

územíMAS,
Královehradeckého kraje,
Sovětic jako JPo lll, je ve r,{jezdovém poplachovém plánu Hasičskéhozáchranného sboru
jednotka sboru vyuŽÍvá techniku Pro Činnost
žadatel upozornil, že její členovétuto činnost vykonávají dobrovolně a
s

dětmia mládeží.

jednotky, dalŠÍtechnické zázemí a PoČtY
Zdůvodnil potřebnost projektu, rozpočet projektu a popsal budoucnost
dobrovolníků. Zdůvodnil také potřebnost projektu z pohledu bezpečnosti práce,
Dotazy hodnotitelŮ:
p, Kuthanová

jde o prostou výměnu nebo nové vybavení? odpověď žadatele: jde o nové moderní vYbavenÍ, které dosud
jednotce chybělo k odpovídajícíúčastina zásahu. Např. požár ve firmě Mileta,
vYdrŽÍ více neŽ 5
zda, vybavení vydržípo dobu udržitelnosti (5let)? odpověď žadatele: ano, vybrané vybavení
let, některé až 20 let. případnéopravy si zajistí žadatel formou záruky nebo na vlastní nákladY.
p. Homoláč

Žadatel Podrobně
otázka na dopad projektu a praktické využitívybavení na územíMAS? opověď Žadatele:
popsal proces zásahu a využití vybavení, které by případně z dotace získal.

zástuPce Žadatele Pan Josef
2) žadatet: SDH Lanžov projekt: Rekonstrukce sportovního areálu v kempu LanŽov volejbalové
představil areál sportovně turistického zařízení využívanéhopro sportovního vYŽití - tenisový kurt,
Zubr

týkajícíPoskYtovaných
hřiště, dětské hřiště. Starostka obce paní Alena Skořepová doplnila prezentaci o informace
služeb pro návštěvníky, spolupráce obce a SDH při využíváníareálu a o informace udrŽitelnosti Projektu.
Dotazy hodnotitelů:
p, Sirotková

-

zda obec neuvažuje o komplexní rekonstrukci areálu? Odpověď žadatele: podrobné vysvětlení finančni,
situace obce, která v současnosti neumožňuje většíinvestici, ale přesto projekt tvořífunkčnícelek,

p. Kuthanová

,

otázka, zda je kemp ziskový zda provozovatelvyužívá pracovníky na veřejně prospěšnépráce

od úřadu práce,
Jaká je spolková činnost v obci? Odpověd'žadatele: kemp není ziskový, obec využívá klientů úřadu práce a
žadatel popsal bohatou spolkovou činnost.

3} Žadatel: Sdruženírodičů,přátel dětí a školy při Základní škote a Mateřské škole, Nechanice, okres Hradec

Králové. Projekt: Hřiště pro malé a velké sportovce - zástupce žadatele pan Petr Soukal představil podrobně
projekt. Vysvětlil důvody výměny stávajícího povrchu, který je již nevyhovující, nerovný a ze zdravotních důvodůpro
sportování, čímdál méně vhodný. Zástupce žadatele důkladně popsal využitíhřiště a spolupráci s dalšími
organizacemi v regionu, Využitíhřiště pro Mikroregion Nechanicko, sportovní akce škol, apod,
Dotazy hodnotitelů:
p.

šenk

-

al,

otázka na udržitelnost projektu, kdo se budestarato hřiště, zda je smlouva o spolupráci? Odpověd'žadatele:

žadatel vysvětlil spolupráci s městem Nechanice, potvrdil uzavřenou nájemní smlouvu
plánované údržběhřiště.

a informoval

o

p. Petrusová

-

zda jsou branky mobilní nebo napevno? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil, které branky budou podle

stávajících norem a z bezpečnostních důvodů napevno. Dalšíbudou uskladněny a zároveň vysvětlil, že byly
vybrány branky bezúdržbové.
p. Homoláč

-

jaká je spolupráce občanskéhosdružení(žadatele) a školy a jaké bude využitíprojektu pro veřejnost?
Odpověd' žadatele: žadatel podrobně popsal spolupráci, informoval, že sportovní oddíly mají smlouvy a
veřejnost kontaktuje správce, kdy si domluví čas a vstup na hřiště.

.:-l.
il

4) Žadatel: TJ Sokol Stěžery. Projekt: Rekonstrukce umělého povrchu - zástupce žadatele pan Jan Balcar a paníVěra

Homolková představili výběr povrchu, potřebují nový povrch a upravit podloží.Žadatel vysvětlil, že je hřiště
zatěžováno velkým provozem a povětrnostními vlivy a je již nebezpečné. Na ploše se tvoří kaluže, které brání ve
sportování. Hřiště je využívánoceloročně - nafukovací hala,
Dotazy hodnotitelů:

p. šenk

-

zda je areál veřejně přístupný? Odpověď žadatele: v areálu je správce, kteni zde i bydlí sleduje provoz na

hřišti a celý areálje veřejně přístupný.
p. Sirotková

-

proč je vybrán právě tento povrch? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil, proč zvolil právě tento materiál.

(uthanová

z

podporuje Činnost TJ Sokol,
zda se obec podílína provozu TJ Sokol Stěžery? Odpověd'žadatele: ano, obec

p. Homoláč

_

hodnotitel požadoval vysvětlení zmiňovaného pracovní místa v projektu? OdPověd' Žadatele:

Žadatel

zvažuje do budoucna zřízenípracovního místa, ale to se netýká tohoto Projektu,

Josef Václavík a
5) žadatel: SDH Bříza projekt: Sníženíenergetické náročnosti hasičskézbrojnice, Bříza - Pánové
má Žadatel pronajatu
Josef Macháček představili projekt, Jde o zateplení fasády objektu hasiČskézbrojnice, kterou
je
tvořenÍ, vYuŽití na volbY a
od obce. Zbrojnicivyužívajídvaspolky jako klubovnu, Dalšívyužití i pro děti na výtvarné
jednání obecního úřadu,
p. Šenk

smlouvu máme
dotaz na smlouvu pro potřeby využitelnosti a využití objektu? Odpověď žadatele: ano
žadatel popsal využitíobjektu,

-

a

p. Petrusová

-

dotaz na vzdělávání žen, uvedeného v projektu? Odpověd'Žadatele: kurzY a WořenÍ.

p. Kuthanová

_

fond Životního
zda má obec vypočítány energetické úspory, zda obec neuvažovala o Žádost na Státní
prostředí na zateplení veřejných budov. odpověď žadatele: energetický audit zPracován nenÍ, PříPadné
SFŽP-Žadatel neměl informace.
úspory energie tedy nejsou vyčísleny,k možnosti podat žádost o zateplení na

_

p. Homoláč

jaké jsou náklady na vytápění, které obec musí hradit? odpověď Žadatele: Žadatel neměl dostateČné
informace.

,ó

zástuPce Žadatele Paní
ž"d"t"t, obecný zájem,o. s. projekt: Vybavení pečovatelské služby obecný záiem, o.s. peČovatelskésluŽbY na Území MAS, Projekt
lveta Jankovičová představila projekt, který řešívybavení pro zajištění
řeší rozvoj a zkvalitnění poskytovaných pečovatelských služeb o seniory.
p. Petrusová

_

sluŽeb je
dotaz na vybavení, proč kancelářské potřeby, nábytek a pračka? odpověd'Žadatele: Pro PoskYtování
praČka musí zvládnout, aŽ 80 klientŮ a
nutné i potřebné zázemí i pro zaměstnance a kvalitní vybavenÍ, např,
pak Životnost cca 1,5 roku
není ekonomické pořizovat levnou pračku s malým výkonem, která má

p. kuthanová

_

jednání
jak je zajištěno personální zajištění,jaký je objem klientŮ? odpověd' Žadatele: bylo popsáno
poČty klientŮ, kapacita je pohyblivá a je dostupná
s Krajským úřadem, MPSV, městem Smiřice, byly popsány

i

postup péČeo
pro dalšíklienty z územíMAS, popsáno bylo podrobně i personální zajiŠtěnía také vysvětlen
klienty jak v domácím prostředí, tak v prostorách centra,

p. Homoláč

,

zda je

to prostá výměna nebo nové vybavení? Odpověd' žadatele: vybavení je nové a bude sloužit pro

zvýšeníkvality péčeo klienty.

Žadatel: SDH Mokrovousy. Projekt:Sbor dobrovoIných hasičůMokrovousy Rekonstrukce hasičskéhozázemí pro
SDH Mokrovousy, žadatel pan Milan Holubec a pan Libor Kolovratník vysvětlil rniběrové komisi, že chtějí komplexně
7}

řešit opravu hasičskézbrojnice a dále vysvětlil náklady týkajícíse hasičskéklubovny.
p. Petrusová

-

dotaz na vybavení, zda jsou náklady opodstatněné? Odpověď žadatele: žadatel vysvětlil využitívybavení
např. na čerpánívodyze sklepů.

p. Kuthanová

-

dotaz na zpevnění břehu, kdo je majitelem pozemku, dotaz na dofinancování projektu? Odpověd'žadatek
majitelem je obec a ta dofinancuje projekt, žadatel vysvětlil postup zpevnění břehů a položenízámkové
dlažby. K projektu předložen územní souhlas na tyto práce.

8} Žadatel: Mikroregion Nechanicko. Projekt: Kulturní a společenský život v Mikroregionu Nechanicko, zástupce

žadatele paní Jana Pečenková, V rámci projektu žadajído mikroregionu Nechanicko pořídit vybavení, které by
sloužilo všem členským obcím v regionu. Využívalo by se na různéspolečenské,kulturní či sportovní počiny v obcích
regionu, ale samozřejmě i pro akce pořádané mikroregionem. Jedná se o 8 skákacích hradů, 4 ks řečnickéhosystému
a 4 ks trampolín. Toto vybavení bude uskladněno v obci Dolní Přím, která bude zajišťovat jejich půjčování.

p. Sirotková

-

kdo se bude o vybavení starat, kde bude uskladněno? Odpověd'žadatele: o výstupy projektu se bude star..
dle příslibu obec Dolní Přím. O harmonogramu a způsobu půjčovánía kontroly vráceného vybavení bude
jednáno v případě, že bude dotace poskytnuta.

p. Petrusová

-

zda bude mít každý skákací hrad kompresor? Odpověď žadatele: ano, projekt bude komplexní.

p, Kuthanová

-

potřebnost projektu, zda projekt je pro region potřebný? Odpověď žadatele: ano, pro volnočasový , kulturní
a sportovní život v obcích je projekt potřebný.

Po ukončeníprezentace projektů, byly projekty bodově seřazeny a každý z hodnotitelů zdůvodnil přidělené body
jednotlivým projektům. V ll. Výzvě 2013 je možnéna projekty žadatelů rozdělit 1 578 000,- Kč.

-

projekt má nejvíce bodŮ vzhledem
prověřili vYjádření stavebního
k 60% požadované dotaci a doloženíhavar'rjního stavu. Hodnotitelé
a projekty případě dostatečného množstvífinančníchprostředkŮ doPoruČili hodnotitelé

í) Rekonstrukce hasičskéhozázemí pro SDH Mokrovousy
úřadu
k

financování,

projekt v případě
projekt je potřebný a kvalitně zpracovaný.
dostatečnéhomnožství finančníchprostředků doporuČili hodnotitelé k financovánÍ-

-

2|

vybavení JSDH sovětice Jpo lll.

3)

Činnosti a
Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov - projekt přispěje k rozvoji sPolkové
dalšímuvyužitíareálu kempu. projekt v případě dostateČnéhomnoŽstvÍ finanČníchProstředkŮ

doporučili hodnotitelé k financování.

4|

a potřebný pro
vybaveni pečovatelské služby obecný záiem, o.s. - projekt je kvalitně zpracovaný
případě dostateČného mnoŽství
zkvalitnění péčeo klienty na územíMAS Hradecký venkov. Projekt v
finančníchprostředků doporučili hodnotitelé k financování.

5)

je
výměnu Povrchu hřiŠtě,
Rekonstrukce umělého povrchu - projekt TJ Sokol Stěžery zaměřen na
je zároveň
projektu nebyly přiznány body za inovace, Hodnotitelská komise ohodnotila, Že Žadatel

HřiŠtě je vYuŽÍváno Pro Činnost
majitelem a provozovatelem hřiště a celého okolního sportovního areálu,
a provozuje ho Přímo Žadatel, ProjeK
žadatele a veřejnost., že hřiště nenív pronájmu dalšíhosubjektu
hodnotitelé k financovánÍ,
v případě dostatečnéhomnožstvífinaněních prostředkŮ doporuČili

6}

_ projekt je velmi pěkně zpracován,
kulturní a společenský život v mikroregionu Nechanicko
jej nedoporučuje
jistě by obohatil kultuiní a společenský život v obcích, výběrová komise
jeho rnýstupŮ (předevŠÍmskákacích hradŮ) a s
k financování z dúvodůrizik při zajištění udržitelnosti
ohledemnato,žeprojektnarušujeveřejnousoutěž(veřejnápodpora}'

7|

povrchu spoňoviště, projektu
Hřiště pro malé a velké sportovce - projekt zaměřen na výměnu
Že hřiŠtě je v Pronájmu dalŠÍho
nebyly přiznány body za inovace. Hodnotitelská komise kritizovala,
dostateČného
v
subjektu. Jsou zde obavy při dodženípodmínek udžitelnosti. Projekt PříPadě
množstvífinančníchprostředků doporučili hodnotitelé k financování.

8)

popsán a komise
sníženíenergetické náročnosti hasičskézbroinice,Břiza- projekt není téměř
při veřejné prezentaci projektŮ, proto
neměla možnost posoudit potřebnost. Ta byla vysvětlena
prostředkŮ doporuČili hodnotitelé k financovánÍ,
projekt v případě dostatečnéhomnožstvífinančních

budou
projekty doporučenék financování schválí na svém nejbližšímjednání Programorný rnýbor a výsledkY
zveřejněny na www,hradeckvvenkov,cz
30.5,2013
1

Zapisovatelka: lva Horníková
Zápis ověřil: lvan Šenk

,,ý:

V

pREzENčrtíllslrun
z jednání

Výběrové komise MAS Hraáecký venkov konaného dne 30.5.2013
v zasedací místnosti MAs v Nechanicích

Podpis

iJméno a příjmení
lvan Šenk
I

i

Národní památkouý
ústav Jaroměř

Jan a pečenková

Mikroregion
Nechanicko

!ng. Luděk Homoláč

obec stračov

Mgr. Naděžda Petrusová

Zš a MŠHořiněves

Dr.lng. Jan Pešek

ZAS Mžany a.s.

I

ilng. Martin Tribula

karel zabka

PS

ZS Kratonohy a.s.

Ns

NEHODNOTÍ
iOblastní spolek
českéhočerveného

kííže
svaz důchodcůČR

Věra Fojtíková

Mgr.Zuzana Sirotková

místníorganizace
Hořiněves

Fo

Hosté;
lva Horníková
V-

Jana kuthanová
lng. Jana Rejlová

'/r,Í frPlfit-?7

pREzENčttíusnue
dne 3o,5,2o13
z veřejného projednání projektů MAS Hrad99|Ý_ve15ov konaného
v zasedací místnosta MAs v Nechanicích
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Jednání Programového v,ýboru dne 6.6.2013 v Nechanicích.
Program jednání:
1,

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Kontrola usnesení z minulého jednání PV
3. Návrh na schválení projektů Výzvy č.21 2013

1. Předsedkyně konstatuje, že programorný výborje usnášeníschopný.

Zapisovatelkou byla navržena a schválena paní lva Horníková a ověřovatelem zápisu pan Mgr. Pavel
rkvička,

,

2.Na minulém jednání Programového rniboru dne 15.3. v Roudnici bylo schváleno vyhláŠeníYýzvY

č.2l2ot3 na projekty z oblasti občanskévybavenosti pro neziskové organizace a svazky obcÍ. Alokace:
I.578.6g7,- Kč. Programorní výbor dále rozhodl, že vrámci této výzvy proběhne veřejná obhajoba
projektů žadatelů.

předsedkyně programového výboru seznámila přítomné členy, jak veřejná obhajoba ProjektŮ
probíhala a představila jednotlivé projekty.
1_) Rekonstrukce hasičskéhozázemí pro SDH Mokrovousy. Sbor dobrovolných hasiČŮ MokrovousY.
499000,- celkové náklady projektu. 2994aO,- požadovaná dotace,
2) Vybavení JSDH Sovětice jpo lll. SDH Sovětice. 302200,- celkové náklady projektu. 24!760,-

3)

-J

4)

požadovaná dotace.
Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov. Sbor dobrovolných hasiČŮ LanŽov. 223OO0,celkové náklady projektu, L784OO,, požadovaná dotace.
Vybavení pečovatelskéslužby Obecný zájem, o.s. Obecný zájem, o. s. 312500,- celkové nákladY
projektu.250000,- požadovaná dotace.

5)
6)

7)

s)

Rekonstrukce umělého povrchu. TJ Sokol Stěžery. 800000,- celkové náklady projektu, il0000,požadované dotace,
Kulturní a společenský život v mikroregionu Nechanicko. Mikroregion NeChanicko. 380000,celkové náklady projektu. 240!60,- požadované dotace.
Hřiště pro malé a velké sportovce, Sdruženírodičů,přátel dětí a školy při Základní Škole a
Mateřské škole, Nechanice, okres Hradec Králové. 902000,- celkové náklady projektu. 640000,požadovaná dotace.
Sníženíenergetické náročnosti hasičské zbrojnice, Bříza. SHČMS SDH Bříza. 6129t9,- celkové
náklady, 47 1135,- požadovanédotace,

Diskuze:

pro daIšíprogramovací období navrhla tVlgr. Hana Jarošová a Mgr. Pavel MrkviČka, abY Předseda
výběrové komise byl účastenna kažáém jednání Programového výboru. Toto ustanovení doPoruČuje
programový výbor zapracovat do vnitřních předpisů. Mgr. Hana Jarošová dále navrhuje do vnitřních

předpisů ustanovení, že členovéProgramového výboru obdržípodané žádosti o dotace min. 3 dny
před jednáním programového rnýboru.
5

Pro

0

Proti

0

Zdržel se

Hlasování programového v,ýboru
Programov,ý v,ýbor schvá!il projekty doporučenék financování

1_) Rekonstrukce hasičskéhozázemi pro SDH Mokrovousy. Sbor dobrovolných hasičůMokrovousy.
499000,- celkové náklady projektu. 2994aO,- požadovaná dotace.

2|

3)
4|

5)

VybaveníJSDH Sovětice JPO lll. SDH Sovětice,302200,- celkové náklady projektu. 24t76O,požadovaná dotace,
Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov, Sbor dobrovolných hasičůLanžov.223000,celkové náklady projektu, L784OO,- požadovaná dotace.
Vybavení pečovatelskéslužby Obecný zájem, o,s, Obecný zájem, o. s.312500,- celkové náklady
projektu. 250000,- požadovaná dotace,
Rekonstrukce umělého povrchu. TJ Sokol Stěžery. 800000,- celkové náklady projektu, 640000,požadované dotace,

Projekt bude krácen na zůstatek alokace tj. 609 000,-, v případě že žadatel nebude mít zájem
rea!izovat svůj projektu za tuto částku, bude nabídnuta dalšímudoporučenémuprojektu.
projekty, které nebyly z důvodů nedostatku finančníchprostředkŮ schváleny k podpoře

6}

7)

Hřiště pro malé a velké sportovce. Sdruženírodičů,přátel dětí a školy při Základníškole a
Mateřské škole, Nechanice, okres Hradec Králové. 902000,- celkové náklady projektu. 640000,požadovaná dotace.
Sníženíenergetické náročnosti hasičskézbrojnice, Bříza. SHČMS SDH Bříza. 6L2919,- celkové
náklady. 47 7735,- požadované dotace,

Projekt, který nebyI na doporučeníuýběrové komise schválen k podpoře

8)

Kulturní a společenský život v mikroregionu Nechanicko. Mikroregion Nechanicko. 380000,celkové náklady projektu, 2401.60,- požadované dotace.

Hlasování:

4

Pro

1

Proti

0

Zdržel se

V Nechanicích dne 6.6.2073

Zapsala:

l.Horníková ,,', ll
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PREZENGNl LlsTlNA
z jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov konaného dne 6.6.
v Nechanicích

Programový výbor
Jméno a příjmeni

Jana kuthanová
Josef Karel
]Mgr. Luboš Holeček
Mgr. Helena Fikarová

lMgr. Hana

Jarošová
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M

ze společnéhojednánísprávní a dozorčírady obecně prospěšné spoleČnosti Hradecký venkov,

konaného dne í0, 6. 2013 v Nechanicích v zasedací místnosti MAs

venkov

Program iednání:
1) Přivítánía zahájení
2) Kontrola usneseníz minulého jednání
3) Změny v orgánech o.p,s.
4) Volba předsedy správní rady
5) Volba předsedy dozorči rady
6) Návrh na změnu Statutu o.p.s.
7) lnformace o projektech Yýzvy ó.212013
aj Zpráva o dosavadní činnosti o.p.s. - realizované projekty
9) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS
10) lntegrovaná strategie území
k hospodaření
11)Výročnízprávaobe-cně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s. vČetně zprávy auditora
společnosti v roce 2012
ii' Žil;i páŠŘyinuti kontokorentního úvěru ve výši ,150 tis, Kč u Českéspořitelny a.s.
13) Diskuse"
14) Usnesení
Závér
*15)
Mgr.
Přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, lng. Martina Saláková Šafková, DiS., lng. Miroslava SouČková,
Pečenková
Járostava Slavíková, Jiří Pechar, Jana
Přítomní členovéDR: JiříStředa, Helena Pavlíková, Mgr. Dagmar Smetiprachová
Hosté: Jana Rejlová
1} Přivítáni a zahájení
poté seznámila přítomné s
ÚvoOem jednání J.Kuthanová konstatovala, že SR je usnášeníschopná,
programem jednání. Zapisovatelkou zápisu byla navžena J, Rejlová, ověřovatelkou M.Součková.

schváleno všemi přítomnými

2) Kontrola usnesení z minulého jednání

předsedkyně J.Kuthanová informovála o plnění usnesení z minulého jednánÍ. NebYlY uPlatněnY Žádné námitkY
jsou splněna,
anipripominky. Všechna usnesení z minulého jednání SR dne 15, 4,2013
schváleno všemi přítomnými
3) Změny v orgánech o,p.s.
prospěŠnéspoleČnosti
Ve všech zakládalícícn mikroregionech byly provedeny volby členŮ do orgánŮ obecně

se vzájemně Představili
Hradecký venkov a proto nastanóu zmcny řorgánech, Zást!Ócijednotlivých zakladatelŮ
_
pecha,
pečenková,
Smetiprachová
Dagmar
Mgr.
_
DR
Jiří
SR Jana
Necnanióko
Helena
obce památkové zóný 1866 1866 - SR - Jana Kuthlnová, lng. Martina Saláková Šafková, DR pavlíková
JiřÍStředa,
Urbanická brázda_ SR lng. Miroslava Součková, Mgr. Jaroslava Slavíková, DR Poté členovépřistoupili k volbě předsedů SR a DR,
4) Volba předsedy správní rady

l,..LL__^.,^.. Ď^^š ,,,+hanarlÁ
volbu nřii.
Kuthanová rrnlhtl
Přijímá,
tÁg. Salákova šaítovanavrhla za předsedkyni SR paní.Janu Kuthanovou. Paní
Janu
o.P.s.
venkov,
Hradecký
Paní
piospěšné
společnosti
Správní rada volí ," pi"JŠáJu spravni rady o'becně

Kuthanovou'

pRo 3, pRoTl

0,

ZDRžEL sE

0

Votba předsedy dozorčírady
l_^^J;l^+.._l|
ňa:
^ay^J_ kandidaturu ^řiiímÁ
Přijímá. DozorČÍ
úgr. .Jarostava Slávitává navrhlá na předsedu DR pana Jiřího Středu. Pan Středa
venkov, o.p.s, Pana Jiřího Středu,
rada volíza předsedu dozorčírady obecně prospěšňe společnosti Hradecký

5)

PRo 2, PRoTl

0,

ZDRŽEL SE

1

1

6) Návrh na změnu Statutu obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov
Jana Kuthanová seznámila přítomnés navrhovanými změnami Statutu. Clenové SR se

s

navrhovanými

PRo 6, PRoTl

0,

ZDRŽEL sE

změnami seznámili a schválili nový Statut v předloženémznění.

0

7) lnformace o projektech Výzvy é.212013
programový výbor schválil na svém jednání dne 6.6, 2013 projekty doporučenék financovánívýběrovou komisí
v rámci vyhlášenévýzvy, Celkem bylo podáno 10 žádostí, 1 žádost byla na základé administrativní kontroly
vyřazena, k podpoře bylo vybráno 5 projektů. Projekty budou předloženy k dalšíkontrole na SZlF. SR a DR
berou tu to iníormaci na vědomí.
přítomní berou na vědomí

Zpráva o dosavadní činnosti o.p.s. - realizované projekty
projekty spolupráce _ J.Rejlová informovala o postupu prací na projektech spolupráce Dědictví naŠich
předků, Partnerství pro venkov, Komunitní venkov.
o
J.kuthanová informovala o poslední akci v rámci projektu s poláky - Festival pouličníchdivadel, která
se uskuteční30.6.20,13v Jedlině Zdroj
.
J.Rejlová informovala o nově připravovaném projektu krajina je našímzrcadlem, kterou připravujeme
společně s MAS Společná Cidlina a Železnohorský region a projektu Na venkově zdravě jíme, který
připravujeme s MAS Společná Cidlina, projekty budou podány na SZ|F v rámci 'l9. kola

8)

.

'u.

J.Kuthanová informovala o akci Zemědělský den a konferenci ve dnech 9.-10.5. 2013 v Sověticích, akce
financována prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov ve výši 70 tis. Kč, zaplatili jsme všechny závazky,
nyní byla odeslána faktura k proplacení, vyúčtovánía všechny související doklady zajišťujeKuthanová
přítomní berou na vědomí

9) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS
Jana kuthanová informovala o postupu schvalování metodik, termínů a postupů prací na lsRú a dalších
skutečnostech ohledně nového programovacího období EU.
Vsoučasnédobě probíhajíjednánía diskuze na téma právní subjektivity MAS, od 1.1.2014 dle nového

.

o
.
.

občanského zákoníku se budou měnit současná o.s, na ústav nebo spolek. Zákon o o.p.s. konČÍ
k31.12.2013, nové o.p.s, se ]iž zakládat po tomto datu tedy nedají. Současné o.p.s. mohou být nadále.
Stále se jedná o možnosti čerpat z ostatních fondů /multifondovosť na Leader na základě lSRÚ a
Programových rámců.
Zástupci KS MAS se zúčastnilijednání Výboru pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje, MAS
přinesli do kraje více než 600 mil.Kč za období2O0B -2013, je příslib poskytnout MAS příspěvek na Činnost
ve výši 140 tis. Kč na provoz azpracování nové strategie na rok 2013.
přítomní berou na vědomí

ur--

10) lntegrovaná strategie území

J.Kuthanová informovala o postupu a harmonogramu pracína lSRú-

přítomní berou na vědomí

í1) Výročnízpráva obecně prospéšnéspoleěnosti Hradecký venkov, o.p.s. vČetnézprávy auditora k
hospodaření za rok2012

J.Kúthanova seznámila přítomné s návrhem výročnízprávy o činnosti společnosti
hospodařeníspolečnostiv roce 2012. Schváleno DR a SR bez připomínek.
zprávě

k

v roce 2012 a

PRo 6, PRoTl

o,

auditorské

ZDRŽEL SE 0

12)žádosto poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 't50 tis. Kč u Českéspořitelny a.s.
tng. Re;lova iňformbvala o realizovaných projektech a zároveň upozornila na skutečnost, že řada výstuPŮ je
sp-olečnýcn pro MAS a proto již nechce zatéžovalpaňnery projektu dalšíčástkou na předfinancovánÍ. Navrhuje

využítňanioxy české'spořitelny a.s., pobočky Hradec Králové a pro překlenutí krátkodobé platební
n'eschopnosti, která vzniká zpětným proplácením dotací, přijmout kontokorent k běŽnému ÚČtu sPoleČnosti do
činnosti obecně prospěšné spoleČnosti v souladu se schváleným
výše 1Ó0 tis. Kč na financování projektů
smlouvy.
uzavřením
DR
souhlasís
i
statutem. SR

a

'/

Správní a dozorčírady schvalují přijetí kontokorentního úvěru od Českéspořitelny, a.s. aŽ do výŠeKČ
tso.ooo,-- Kč na překlenutí časovéhonesouladu mezi tvorbou a potřebou finanČníchzdrojŮ
provozního charakteru se splatností do 31 .05.2014 (včetně). Peněžité závazky vzniklé na základě
této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavním právem ve prospěch
českéspořite|ny, a.s. k pohledávkám z vkladů na běžných účtechobecně prospěšné spoleČnosti
Hradecký venkov o.p.s. v Českéspořitelně, a.s.
Správní rada pověřuje lng. Janu Rejlovou, ředitelku, narozenou 10.7.'1970 sjednáním podmínek Úvěru
a podpisem úvěrové dokumentace.
PRo 6 , PRoTl 0, ZDRZEL SE 0
Diskuse

13)

Nebyly vzneseny žádnépříspěvky. K jednotlivým bodům jednáníse diskutovalo prŮběŽně.
14) Usnesení

UsNEsENí spnÁvNí RADY:

a

SR schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání SR
SR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého jednání
SR votí předsedkyni správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s. Paní Janu
kuthanovou
SR schvaluje změnu Statutu obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, o.p.s_
SR bere na vědomí informace o výsledcích výzvy ó.212013
SR bere na vědomí informace o činnosti MAS Hradecký venkov, o realizovaných a Připravovaných
projektech, přípravě lSRú a činnosti KS a NS MAS
SR schvaluje Zprávu auditora k hospodaření společnosti Hradecký venkov, o.p.s. Za rok2012
SR schvaluje Výročnízprávu o činnosti společnosti Hradecký venkov, o.p.s. za rok2012

a

SR

a

a
a

a
a
a

a

schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od Českéspořitelny, a.s. až do výŠeKČ 150.000,-Kč na překÉnutí-časovéhonesouladu mezi tvorbou a potřebou finanČnich zdrojŮ provozního
charakieru se splatností do 31 .O5.2O14 (včetně). Peněžité závazkY vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavním právem ve ProsPěch
českéspořitelny, á.s. kpohledávkám z vkladů na běžných účtechobecně prosPěŠné
společnosti Hradecký venkov o.p.s. v Ceské spořitelně, a.s.
SR pověřuje lng. Janu Rejlovou, ředitelku, narozenou 10.7.1970 sjednáním podmínek Úvěru a
podpisem úvěrové dokumentace.

sNEsENí DozoRČínRoy:
DR

volí předsedu

dozorčírady obecně prospěšnéspolečnosti Hradecký venkov, o.p.s. pana Jiřího

Středu

a
a

a
a

a

DR bere na vědomí informace o výsledcích výzvy č.212013
DR bere na vědomí informace o činnosti MAS Hradecký venkov, o rea|izovaných a připravovaných
projektech, přípravě lSRú a činnosti KS a NS MAS
DR schvaluje Zprávu auditora k hospodaření společnosti Hradecký venkov, o.p,s. za rok2012
DR schvaluje Výročnízprávu o činnosti společnosti Hradecký venkov, o.p.S, Za rok2012
DR schvaluje přrjetí kontokorentního úvěru od Českéspořitelny, a.s. aŽ do výŠeKČ 150.000,-Kč na překlánutí-časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finanČních zdrojŮ Provozního
charakieru se splatností do 31 .Q5.2014 (včetně). Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou bez avalu a zástavním právem ve ProsPěch
českéspořitelny, a.s, k-pohlédávkám z vkladů na běžných účtechobecně prosPěŠné
společnosti Hradecký venkov o.p.s. v Českéspořitelně, a.s.

ověřila: Miroslava součková

.,,

)/a,7
a'

-'

/

|/.

L-/

/úťéru

§:---Z AZ N A M
z

jednání Pléna MAS Hradeclqý venkov, konaného dne 3. 12.201,3 v 16 hodin
v Hněvčevsi

program iednání:
1. Přivítání azahájení
2. Volba orgánů pléna

3.
4.
5.

Kontrola usnesení z minulého jednání
Informace o průběhu realizace projektů v rámci SPL - 1,Zlvýzvar.2013
Zprávao dalšíčinnosti MAS mino SP
- realizované projekty spolupráce /Dědictví rrašich předků, Komunitní venkov
- připravované schválené k realizaci /Krajina, Na venkově zdravě jímel
- Partnerství pro venkov - projekt přeshraniění spolupráce
6. Přípravné práce na Strategii místníhoromoje
7. Informace z Krajské a Národní sítě MAS
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závér

Přítomní:viz. ptezenčnílistina
Paní Renata Hladíková" starostka obce Hněvčeves přivítala přítomnév zrekonstruované klubovně
hale v Hněvčevsi a předala slovo předsedkyni PV paní Janě Kuthanové.
ve víceúčelové
1) Přivítání a zahájení
Uvodem jednání J.Kuthanová konstatovala, že Plénum je usnášeníschopné,poté seznámila přítomnés

Pťogramem

jednánÍ'

schválen,o všemi přítomnými

2) Volba orgánů pléna
J. Kuthanová navrhla zapisovatelkou zápisu J. Rejlovou a ověřovate A. Krátkého a L. Homoláče.

schváleno všemi přítomnými

Kontrola usnesení z minulého jednání Pléna
Předsedkyně PV J. Kuthanová irrformovala o plnění usnesení z minulého jednání. Schváleno bez
3)

připomínek.

4) Informace o průběhu realizace projektů v rámci

schváleno všemi přítomnými

SPL - l,Zlvýzla r.2013

Iva Horníková informovala přítomné o realizaci projektů vybraných v rámci 1 výzvy 2al3 a vybraných
projektech v rámci výzw 212013. Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o realizacivýzev
SPL v roce 2013.

přítomní berou na vědorní

Jana Kuthanor,á informovala o čerpanífinancí narealizaci

SPL v rámci kraje a ČRa konstatovala, že v
MAS Hradecký venkov byly všechny přidělené finance rozděleny mezi žadateLe, za celé období je
zůstatek ccam4O tis. Kč, ktery vznikl ušetřeriím peněz z výběrových řízení. Tlto finance budou
převedeny na rok 2a14 na provoz MAS.
přítomní berou na vědomí

5) Zpráva o dalšíčinnosti MAS mino SP

Jana Rejlová informovala o realizovaných proiektech spolupráce. Dědictví našich předků v
současnédobě je projekt vyúčtován, proběhla fyzická kontrola ze strany SZIF (bez závad a
1

připomínek). přítomní obdrželi publikaci vydanou v rámci projektu a informace o cestokníŽce Pro děti.
Taio publikace získala 1. nrísto v soutěži KS MAS Královéhradeckého kraje. V této soutěŽi MAS
Hradecký veŇov získala dalšíocenění za své projekty: 1. místo za akci ,,Včely a med", 2. misto za
realizaci projektu spolupráce Dětem pro radost a 3. místo za projekt Interaktivní památkový portál.
partnerství pro venkov * projekt přeshraniční spolupráce, byl ukončen v srpnu, sáe probíhá
administrace vyúčtování.

projekt Komunitní venkov je v současnédobě v rcalizacÍ,jsou vybavena

a opravena vŠechnacentra

provolnočasovéaktivity. Proběhl kurz pro kuchaře a probíhá kurz pro keramiky. V PříŠtímroce budou
pokračovat kurzy pro veřejnost, které budou zakončeny společnou akcí na zánkuve Sloupně.

V

současnédobě připravujeme podklady pro podpis smlouvy
je naše zrcadlo (MAS Hradecký veŇov, Společná Cidlina
zdravě jíme (MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina).

na2 nové projekty spolupráce. Krajina
a Železnohorský region) a Na venkově
přítomní berou na vědomí

Přípravné práce na Strategii místníhorozvoje
J. Kuthanová podrobně informovala o postupu vyjednávání a připomínkování koncepČnícha -_
programových dokumentů na nor,é programovací období. Dále seznámila přítomnés Prací Pracovní
,t upiny, kierá byla jmerrována pro tvorbu nové strategie. V současnédobě členor,épřipomínkuji a
aopiruli analýzua SWOT anaIýzua připravujínávrhy na projekty a priority v dalšímobdobÍ.
plénum MAS bere na vědomí informace o postupu prací na nové Strategii místníhorozvoje6)

schváleno všemi přítomnými

7) lnformace zKrajské a Národní sítě MAS
J. Kuthanová informóvala o závétecha vý,stupech jednání Krajské a Národní sítě MAS
Kraj ským úřadem Králor,éhradeckého kraj e.

8) Diskuse

.

r
.
.

o

a o sPoluPráci s

přítomní berou na vědomí

Ing. Homoláč poděkoval jménem obce Stračov za práci kanceláře MAS a vedení obecně
próspěšné spolóčnosti a za pomoc při administraci všech žádostí a projektů realizovaných
prosřednictvirn MAS Hradecký venkov.
,Aleš Krátký téžpoděkoval jménem obce Sovětice a SDH Sovětice za dobrou spolupráci s MAS
Hradecký venkov.
Ing. Homoláč položil dotaz paní Janě Kuthanové ohledně tzv.typologie Území z hlediska
eerpani dotací vobdobí 2014-z}t0. Paní Kuthanová přítomným podrobně vysvětlila, jak je toto
kritérium zakotveno v návrzíchprogramových a rámcových dokumentů.
Ing. Horák vznesl dotazjak bude ťtnancován dalšíprovoz kancelaře MAS v roce 2014- Paní
Kuthanová vysvětlila, že jsme v minulých letech šetřili a máme své zdroje a Část uŠetřených
financí z ptavozníclr peněz v rámci realizace SPL. Toto by nám nrělo stačit na finanCOvání
manažerký _ 1vy Horníkové. která bude s žadateLi dokončovat realizaci jejich projektŮ a
pracovat na monitoringu a vyhodnocení rcalizace SPL. Ostatní současnízanrěstnanci budou
iuto činnost zatím vykonávat dobrovolně, případně budou hrazeny z případných získaných
dotací a jiných projektů,
Jana kuthanová informovala přítomné téžo spolupráci MAs v projektu svazu měst a obcí s
Meziobecní spolupráce.

\

/
9) Usnesení

r

Jana Kuthanová přečetla návrh usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými.

o

USNESENÍ:
plénum MAs Hradecký venkov schvaluje plnění usnesení z minulého jednání.

o
o

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o realizaci výzev SPL v roce 2013.

o
o

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zptávu o realizovaných projektech MAS.

o

plénum MAs Hradecký verrkov bere na vědomí informace
prostředků narealizaci SPL mezi jednotlivé žadatele.

o rozdělení přidělených

plénurn MAs Fkadecký venkov bere na vědomí informace
místníhorozvoje na období 2014 -2020

o

finančních

postupu prací na strategii

Plénum MAS lŤadecký venkov bere na vědomí zprávy z jednáníKS aNS MAS ČR

t0) Závér
Jana Kuthanová ukončilajednánípléna v 18 hodin apopřálavšem přítomným krásné prožitívánočních

svátků a pevné zdraví a pohodu v roce 2014.

V Nechanicích dne |0.12.

Zapsala: Jana Rejlová
Ověřili: Aleš Krátký
Luděk Homoláč
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z jednání Pléna MAS Hradecký venkov, konaného dne 3. 12.2013 v 16 hodin
v Hněvčevsi

program iednání:
1. Přivítaní azahájení
2. Volba orgánů pléna

3.
4.
5.

Kontrola usnesení z minulého jednaní
Informace o pruběhu real\zace projektů v rámci SPL _ |,Zlvýzvar.2013
Zprávao dalšíčinnosti MAS mino SP
- rcalizované projekty spolupráce /Dědictví našich předků, Komunitní venkov
- připravované schválenékrealizaci lKrajina Na venkové zdtavě jímel
- Partnerství pro venkov - projekt přeshraničníspolupráce
6. Přípravné práce na Strategii místníhorozvoje
7. Informace z Kraiské a Národní sítě MAS
8. Diskuze
9. Usnesení
l0. Závér

Přítomní: viz. ptezenčnílistina
paní Renata Hladíková, starostka obce Hněvčeves přivítala přítomnév zrekonstruované klubovně
hale v Hněvčevsi a předala slovo předsedkyni PV paní Janě Kuthanové.
ve víceúčelové
1) Přivítání a zahájení
Úvodem jednání J.Kuthanová konstatovala, že Plénum je usnášeníschopné,poté seznámila přítomnés
programem jednání.
schváleno všemi přítomnými

2) Volba orgánů pléna
J. Kuthanová navrhla zapisovatelkou zápisu J. Rejlovou a ověřovate A. Kíátkéhoa L. HomoláČe.

schváleno všemi přítomnými

Kontrota usnesení z minulého jednání Pléna
předsedkyně pv J, kuthanová inťormovala o plnění usnesení z minulého jednání. schváleno bez
3)

-

připomínek.
4) Informace o průběhu realizace projektů v rámci

schváleno všemi přítomnýrni

SPL - l,2lvýzva r.2013

Iva Horníková informovala přítomné o realizaci projektů vybraných v rámci 1 výzvy 2013 a vybraných
projektech v rámci uýzvy 212013. Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědorní informace o realizaci wýzev
SPL v roce 2013.

pr'ítomníberou na vědomí

Jana Kuthanová informovala o čerpánífinancí narealizaci SPL v rámci kraje a ČR a konstatovala, Že v
MAS Hradecký venkov byly všechny přidělené finance rozděleny mezi žadate|e, za celé období je

zůstatek ccam4Q tis. Kč, který vznikl ušetřením peněz
převedeny na rok 2014 naprovoz MAS.

z

výbětových Ťizení. Tyto finance budou

přítomní berou na vědomí

5) Zpráva o dalšíčinnosti MAS mino SPL
Jana Rejlová informovala o realizovaných projektech spolupráce. Dědictví naŠichpředkŮ v
současnédobě je projekt vyúčtován, proběhla fyzická kontrola ze strany SZIF (bez závaď a
1

připomínek). Přítomní obdrželi publikaci vydanou v rámci projektu a informace o cestoknížce pro děti.
Tato publikace získala 1. místo v soutěži KS MAS Královéhradeckého kraje. V této soutěži MAS
Hradecký venkov ziskala dalšíoceněni za své projekty: 1. místo za akci ,,Včely a med", 2. misto za
rcalizaci projektu spolupráce Dětem pro radost a 3. místo zaptojekt Interaktivní památkový portál.

Partnerství pro venkov
administrace vyúčtování.

-

projekt přeshraniční spolupráce, byl ukončen v s{pnu, stále probíhá

Projekt Komunitní venkov je v současnédobě v realizaci,jsou vybavena

a opravena všechna centra
pro
probíhá
keramiky.
V příštímroce budou
pro
kurz
kuchaře a
pro volnočasovéaktivity. Proběhl kurz
pokračovat kurzy pro veřejnost, které budou zakončeny společnou akcí na zámkllve Sloupně.

V

současnédobě připravujeme podklady pro podpis smlouvy
je naše zrcadlo (MAS Hradecký venkov, Spoleěná Cidlina
zdravě jíme (MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina).

na2 nové projekty spolupráce. Krajina
a Železnohorský region) a Na venkově
přítomní berou na vědomí

Přípravné práce na Strategii místníhorozvoje
J. Kuthanová podrobně informovala o postupu vy,jednávání a připomínkování koncepčnícha
programových dokumentů na nové programovací období.
J. Kuthanová představila přítomným doplnění PS o dalšíčleny. Dále seznámila přítomnés prací
Pracovní skupiny, která byla jmenována pro tvorbu nové strategie. V současnédobě členové
připomínkují a doplňují analýzu a SWOT analýzu a připravují návrhy na projekty a priority v dalším
6)

období.

Plénum MAS bere na vědomí informace o postupu prací na nové Strategii místníhorozvoje a schvaluje
rozšířenípracovní skupiny.
schváleno všemi přítomnými

7) InformacezKrajské a Národní sítě MAS
J. Kuthanová informovala o závěrech a výstupech jednání Krajské a Národní sítě MAS a o spolupráci s
IGaj ským úřadem Královéhradeckého kraj e.

přítomní berou na vědomí

8) Diskuse

.

o
.
.

o

Ing. Homoláč poděkoval jménem obce Stračov za práci kanceláře MAS a vedení obecně
prospěšné společnosti a za pomoc při administraci všech žádosti a projektů realizovaných
prostřednictvím MAS Hradecký venkov.
Aleš kíátký téžpoděkoval jménem obce sovětice a sDH sovětice za dobrou spolupráci s MAs
Hradecký venkov.
Ing. Homoláč položil dotaz paní Janě kuthanové ohledně tzv.typologie územíz hlediska
čerpánídotací v období 2014-2010. Paní Kuthanová přítomným podrobně vysvětlila, jak je toto
kritérium zakotveno v návrzichprogramových a rámcových dokumentů.
Ing. Horák vznesl ďotazjak bude financován dalšíprovoz kanceláře MAS v roce 2014. Paní
Kuthanová vysvětlila, že jsme v minulých letech šetřili a máme své zdroje a část ušetřených
financí z provozních peněz v rámci realizace SPL. Toto by nám mělo stačit na financování
manažerky - Ivy Horníkové,která bude s žaďateli dokončovat realizaci jejich projektů a
pracovat na monitoringu a vyhodnocení realizace SPL. Ostatní současnízaměstnanci budou
tuto činnost zatim vykonávat dobrovolně, případně budou ltazeny z piípadných získaných
dotací a jiných projektů.
Jana kuthanová informovala přítomné téžo spolupráci
Meziobecní spolupráce.

MAs v

projektu svazu měst a obcí s

/

9) Usnesení
Jana Kuthanová přečetlanávrb,usnesení, které bylo odsouhlaseno všemi přítomnými.

USNESENI:
a

Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje plnění usnesení z minulého jednání.

o

Plénum MAS Hradec§ý venkov bere na vědomí informace o realizaci výzev SPL v roce 20l3.

o

a

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace
prostředků narealizaci SPL mezi jednotlivé žadatele,

a

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávu o realizovaných projektech MAS.

a

Plénum MAS Hradecký venkov schvaluje rozšířenípracovní skupiny pro přípravu ISRÚ.

o

o

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace
místníhorozvoje na období 2014 -2020.

rozdělení přidělených finančních

o

postupu prací na Strategii

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávy z jednáníKS a NS MAS ČR.

10) Závér
Jana Kuthanová ukončila jednání pléna v 18 hodin a popřála všem přítomným krásné ptožitívánočních

svátků a pevné zdraví a pohodu v roce 2014.

V Nechanicích dne

10.

I2.20I3

Zapsala: Jana Rejlová
Ověřili: Aleš Krátký
Luděk Homoláč
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ápts
výboru-_MAs Hradecký venkov, konaného dne
z jednání výkonného monitorovacího
3. 12.2013 v kancelářl MAS v Nechanicích

Program jednání:
výzva
1. lnformace o čerpánífinancí na realizaci spL, poslední vyhlášená

2. Kontroly a monitoring v roce 2013
3. Projekty spolupráce
Á. intágrovaňá sťiategie na plánovací období 2014-2020
5. Diskuse, závěr

Přítomni:lng.MiroslavaSoučková'lvanaNovotná,VáclavBouz
Omtuveni: lng. Kamila Záleská, Mgr, Marián Benko,
Hosté: lng. Jana Rejlová, lva Horníková

seznámila přítomnés programem jednání a
Jednání zahá]ila předsedkyně vMv lng. součková,
navrhla l.Horníkovou

zapisovatelkou,

schváleno všemi přítomnými

poslední vyhlášená vý1u.a
í. lnformace o čerpánífinancí na reatizaci spL,spL v postódním roce tohoto programovacího
lva Horníková informovala přítomné ó realizaci vyhlášáné výzvé se nešlo dostatek kvalitních
období, o vyhlášených výzvách, Boh;žei " órni
výzva" kde se podařilo rozděIit většina
projektů a proto býi;" ói,:,oer,lu roxu uvnia{e19_grulá
na rok2014 na Provoz MAS'
tis. Kč bude Přéved"n
alokovanýcrr tinanci. žůstatekve výši Óca'40

VprůběhurokuZO1lpokračuje.realizaceprojektůprávězvýzev2013.Administracibudenadále
nové strategie,
na tvorbě
zajišťovat l.Horníková .'Zároveň bude spolupracovat

přítomní berou na vědomí

Kontroly a monitoring v roce 20í3
:^_J^r^l.., .,
l raaliza.',- nroiekt,
v ^rfrhÁhl
ŽadatelŮ
PrŮběhu realizace ProjektŮ'
J.Rejlová seznámila přítomné s pronérrtými kontrolami.u
jednotlivých ProjektŮ, lva
pan Za|fertstále dokumentuje ve tltm-ecň )anáňeni, průběh a ukonČení
kontrolách vYÚČtovaných ProjektŮ Před
Horníková informovala o probíhajícicň-áoministrativních
2.

podáním žádostí o

proplacen',

,chváleno všemi přítomnými

3. Projekty spolupráce
u dokončených o monitoringu,
lng. Rejlová informovala o všech projekte.ch spolupráce,
které budou reaIizovánY V roce 2014'
realizovaných o průběhu realizac" " o-nóu8 získaných,

u

přítomní berou na vědomí

2014 - 2020
4. lntegrovaná strategie na p_lánovací období
prací
n. nŇé rozvojové strategii a PředPokládaným
p*iuň.m
J.Rejlová seznámila přítomné

.

harmonogramem prací.

přítomní berou na vědomí

5. Diskuse, závér

JednáníuzavřelapředsedkyněM.Součkovástím,ŽeseVMVsejdeV19992013aŽbudepřipraven
-roňtiorni'
a ,onitorouaói činnosti MAS v roce 2012, Zpráva bude členy
návrh zprávy o
dopracovánaa předložena Plénu MAS,

.ffix
; :,_:Ť,,i-ř"ffi-,

V Nechanicích dne 3,12,2O1P
Zapsala,.

l.Horníková
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zAzNAM
jednání správní rady obecně prospěšnéspolečnosti Hradecký venkov,
konaného dne 10. 12.2013 v Nechanicích

proqram iednání:
1) Přivítání azahájení
2) Kontrola usnesení z minulého jednání
3)lnformace o průběhu realizace projektů v rámci SPL - 1,Zlvýzva r.2013
4) Zpráva o dalšíčinnosti společnosti, čerpánírozpočtu
5) Přípravné práce na strategii místníhorozvoje
6) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Závér

Přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, lng. Martina Saláková Šafková, DiS,, lng. Miroslava
Součková, Mgr. Jaroslava Slavíková, Jiří Pechar, Jana Pečenková
Hosté: lng. Jana Rejlová, lva Horníková
1)

Přivítáni azahdjení

Úvodem jednání J.Kuthanová konstatovala, že SR je usnášeníschopná, poté seznámila přítomné s
programem jednání. Zapisovatelkou zápisu byla navržena J. Rejlová, ověřovatelkou J.Pečenková.
schváleno všemi přítomnými

2) Kontrola usnesení z minulého jednání

Předsedkyně J.Kuthanová informovala o plnění usnesení z minulého jednání. Nebyly uplatněny Žádné
námitky ani připomínky. Všechna usnesení z miniiiého jecinání SR jsou spiněna,
schváleno všemi přítomnými

3) lnformace o průběhu realizace projektŮ

v rámci SPL

-

'1,Zlvýzva r.2013
lva Horníková informovala přítomné o realizaci projektů vybraných v rámci 1výzvy2013a vybraných
projektech v rámci výzvy 212013. Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědonrí informace o
realizaci výzev SPL v roce 2013.
přítomní berou na vědomí

Jana Kuthanová informovala o čerpánífinancí na realizaci SPL v rámci kraje a ČR a konstatovala, Že
v MAS Hradecký venkov byly všechny přidělené finance rozděleny mezi žadatele, za celé období je
zůstatek cca 40 tis, Kč, který vznikl ušetřením peněz z výběrových řízení. Tyto finance budou
převedeny na rok 2014 na provoz MAS'
přítomní berou na vědomí
4|Zprávao dalšíčinnosti společnosti, čerpání rozpočtu
Jana Rejlová informovala o realizovaných projektech spolupráce, Dědictví našich předkŮ v
současnédobě je projekt vyúčtován, proběhla fyzická kontrola ze strany SZ|F (bez závad a
připomínek). Přítomní obdrželi publikaci vydanou v rámci projektu a informace o cestoknížcepro děti.
Tato publikace získala 1. místo v soutěži KS MAS Královéhradeckého kraje. V této soutěži MAS
Hradecký venkov získala dalšíocenění za své projekty: 1. místo za akci,,Včely a med", 2, misloza
realizaci projektu spolupráce Dětem pro radost a 3. místo za projekt lnteraktivní památkový portál.
Platba bude přiznána v prvním čtvrtletí2014.
Partnerství pro venkov - projekt přeshraniční spolupráce, byl ukončen v srpnu, stále probíhá
administrace vyúčtování.Nutno dořešit do konce roku 2013, zodpovídá J.Rejlová. Platba bude dle
informací s Euroregionu Glacensis přiznána do poloviny roku 2014.

_/

,/

,/ -/
Projekt Komunitní venkov je v současnédobě v realizaci, jsou vybavena a opravena všechna
centra pro volnočasové aktivity. Proběhl kurz pro kuchaře a probíhá kurz pro keramiky. V příštímroce
budou pokračovat kuzy pro veřejnost, které budou zakončeny společnou akcí na zámku ve Sloupně.
V současnédobě připravujeme podklady pro podpis smlouvy na 2 nové projekty spolupráce, Krajina

je naše zrcadlo (MAS Hradecký venkov, Společná Cidlina a Zeleznohorský region) a Na venkově
zdravě jíme (MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina).
Jana Rejlová závěrem seznámila přítomnés čerpáním rozpočtu společnosti a s jeho úpravami
vyplliruaj ícím i z realizace ed n otl ivých projektů,
j

schváleno všemi přítomnými

místníhorozvoje
J. Kuthanová podrobně informovala o postupu vyjednávání a připomínkování koncepčnícha
programových dokumentů na nové programovací období. Dále seznámila přítomné s prací Pracovní
skupiny, která byla jmenována pro tvorbu nové strategie. V současnédobě členovépřipomínkují a
doplňují analýzu a SWOT analýzu a připravují návrhy na projekty a priority v dalšímobdobí.
5) Přípravné práce na Strategii

přítomní berou na vědomí

6) lnformace z Krajské a Národní sítě MAS

J. Kuthanová informovala o závěrech a výstupech jednání Krajské a Národní sítě MAS a o spolupráci
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
přítomní berou na vědomí

7) Diskuse

Nebyly vzneseny žádnéořísoěvky. K jednotlivým bodům jednáníse diskutovalo průběžně.

8)

Usnesení

a
a
a
a
a

SR
SR
SR
SR
SR

USNESENl SPRAVN! RADY:

schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání SR
projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění usnesení z minulého jednání
bere na vědomí informace o průběhu výzev SPL v roce 2013

schvaluje informace o dalšíčinnostispolečnosti a čerpánía úpravy rozpočtu společnosti
bere na vědomíinformace přípravě lSRú a činnosti KS a NS MAS

9|Závěr

Předsedkyně správní rady Jana Kuthanová ukončila jednání ve 13,30 hodin,

dne 10.12.2013 l
il-t
í
l! ('| ,'
Zapsala J. Rejlová \t--/
']

V Nechanicích

Ověřila: Jana Pečenková l

l

.-\-íJ-,-.r-\\

zÁns
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
30. 1. 2014v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. lnformace o realizaci SPL
2. lntegrovaná strategie na plánovací období 2014
3. Diskuse, závér

-

2020

přítomni: lng. Miroslava Součková, lvana Novotná, Václav Bouz, Mgr. Marián Benko
Omluveni: lng. Kamila Záleská,
Hosté: Jana Kuthanová, lva Horníková,
Jednání zahájila předsedkyně VMV lng. Součková, seznámila přítomnés programem jednání a
navrhla l.Horníkovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými

í. lnformace o realizaci spL
lva Horníková informovala přítomné o realizaci SPL a o ukončených, realizovaných a zahájených
projektech, které byly podpořeny z našíMAS.
přítomní berou na vědomí
2. lntegrovaná strategie na plánovací období 2014

Jana Kuthanová seznámila přítomnés

-

2020

postupem prací na nové rozvojové strategii a
předpokládaným harmonogramem prací a společně pak diskutovali o podkladech, které je třeba
připravit do strategie. VMV ve spolupráci s kanceláří MAS tyto podklady začne připravovat.

Zodpovídá: lva Horníková.

přítomní berou na vědomí

3. Diskuse,závěr

.

.

lva Horníková informovala o postupu prací na návrhu zprávy o kontrolní a monitorovací
činnosti MAS v roce 2013, pracovní veze bude rozes|ána ólenům VMV do konce Února
2014, Zodpovídá: Jana Rejlová.
lva Horníková rozešle členůmVMV rozpracovanou analýzu území- bude diskutováno na
příštímjednání,

V Nechanicích dne 30,
Zapsala: l.Horníková

1. 2014

áns
z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
27.3. 2014 v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. kontrola monitorovacích ukazatelů
2. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL
3. Zpracování lntegrované strategie na období 2014-2020
4. Diskuse, závěr

přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná, Václav Bouz, lng. Kamila
Záleská

Hosté: lng, Jana Rejlová, lva

Horníková, Jana Kuthanová

Jednání zahájila předsedkyně VMV lng. Miroslava Součková, seznámila přítomné s programem
jednání a navrhla J.Rejlovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými
Kontrola monitorovacích ukazatelů za rok 2013
lva Horníková předložila přítomným přehled monitorovacích ukazatelů k realizovaným projektŮm a
dle vnitřní směrnice. Podklady byly rozeslány členůmVMV před jednáním. Výstupy monitoringu
jsou uloženy v kanceláři MAS ve zvláštním šanonu. Členovénemají připomínky ani doplněnÍ.
1,

schváleno všemi přítomnými
2. Monitoring realizovaných projektů v rámci SPL
lng. Rejlová seznámila přítomné s průběhem realizace a vyúčtováníprojektů v rámci výzev SPL v
roóe 2013. Byly provedeny kontroly na místě u vybraných projektů, zápisy jsou uloŽeny v
samostatné složce. V průběhu roku 2014 budou průběžněprobíhat kontroly na místě u vybraných
žadatelů,včetně monitoringu na DVD. O plánovaných fyzických kontrolách u jednotlivých ŽadatelŮ
budou informováni členovéVMV, aby měli možnost se jich se zástupci kanceláře MAS informovat.

schváleno všemi přítomnými
3. lntegrovaná strategie na období 2014 - 2020
Jana Kuthanová informovala členy VMV jak pokračují práce na nové strategii, jak pracuje pracovní
tým a poradenská firma ClRl. Bylo dohodnuto, které podklady budou postupně zapracovány do
strategie a příprava dalšíchpodkladů. Zodpovídá: lva Horníková, Jana Kuthanová
přítomní berou na vědomí

3. Diskuse, závěr

.

lva Horníková informovala přítomné, že stále probíhá sběr projektových zámérŮzúzemía
vyzvala členy VMV, aby se připojili v rámci oblasti svého působení.

v Nechanicích dne 27.3.2014
Zapsala: J. Rejlová
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prospěšnéspolečnosti Hradecký venkov,
jednání správní rady obecně^z
konaného dne 1 .4"2ú14 v Hradci Králové

ProgranJ_iednání:
1) Přivitání a zahájení
?) Kontrola usnesení z minulého jednání
3) Schválení hospodaření společnosti v roce 2013
4) Schválení rozpočtu společnosti na rok 2014
5) Informace dozoróí rady
na
Návrl.r na schválení kóntokarentního úvěru na předfinancavání dotace z OP technická Pomoc

6i

rok2a14
Zprávao dosavadní činnosti o.p,§. - realizovanó prolekty

?}

8i

9}

10)

11i
12}

13)

Pián čínnostia informace o připravovaných projektech
Stav projednávání lSRú
lnformace z Krajské a Národní sitě MAS
Diskuze
Usnesení
Závěr

přítgmní členové§R: Jana Kuthanová, lng. Martina Saiáková Šafková, Di§., lng. Miraslava
Slavíková, Jiří Pechar, Jana Pečenková
ffia
Mgr, Dagmar Smetiprachová, Helena Favlíková
Josef Karel, lng. Jana Rejlová, lva Horníková

Př_to§rní Ěler:ov_€

ltgstq

D_F.:

1} Fřivítání a zaháiení
l ! _ _,__!_:|^ ^!,:,^*. .
seznámila Přítomnés
ú'"oo** juaneni J,Kuthanová konstatovala, že SR je usnášeníschopná, Poté
Jana PeČenková,
ověřovatelkou
Rejlová,
J"
plogramem jednání. Žápisovatelkou zápisu byla navržena

schváleno všemi přítomnými

2} Kontrola usnesení z minulého jednáni
předsedkyně J.Kuthanová inťormovála o plnění usneseniz minutého jednánÍ. NebYlY uPlatněnY Žádné
jsor,r splněna,
námitky ani pripomínky. Všechna usnesení z nrinulého jednání SR
schváleno všemi přitomnými

§chvátení hospodaření společnosti v roce 2013
razPoÓlu,
J,Kuthanová seznámila přítomné s hospodařením s,polečnosti v roce 2013 dle schválenéha
j"Rejlova seznámila přítomné s čerpánímprostředků na jednotlivé projekty,
za rak
J. Fečenková sezná,mila přítomné's průběhem a výsledky inventarizace majetku společnosti
3}

2013"
4}

schváleno všemi přítomnýrni

§chválení rozpočtu společnosti na rok 2014

na rok 2CI14,
_t,Reltova seznámila pocrbnně přítomné s navrhovanýnr rozpoČtem spoleČnosti
schv áleno všemi přítornnýrni

lnformace z činnosti dozorčírady
kontrolY v PrŮběhu roku
|ng. smetíprachová informovala o óinnosti dazcrčírady v race 2Ú13. DalŠi
ZOi+ nuaou p1,ováděny ve spolupráci s ředitelkou společnosti J,Rejlovou,
přítomni berou na vědomí

5}

1

S} í{ávrh na

schválení kontokorentního úvěru na předfinancování dotace z OP technická

2014

pomoc \.',

na rok
J. Kuthanová podrobně informovala o siavu příprav a vyjednávání na dalěí programovací období f;U a
s tím související činnosti MAS, které jsou nezbytné pro dalšíčerpánífinančníchprostředků. Jedná se
především o tzv, §tandardizaci MA§ a zpracování nové integrované strategie,
Naše společnost podala žádost o dotaci na zpracovánítéto nové strategie ve výši 750 tis. Kč, přičemž
dotace je 1ů0%. Finance hudou využity na mzdové prostředky zaměstnanců, kteří budolt zpracovávat
strategii a na služby firmy CiRl - Hradec Králové, která bude připravovat a řídit jednání pracovní
skupiny a dopracovávat návrh strategie a jednotlivé programové rámce.
Finance musejí byl vyčerpány v prŮběhu měsícrj a^ůaDU4, uhončeni projektu a podání žádosti a
dotaci se předpokládá v ťíjnu 2a14 a příjem dotace do konce roku 20'!4. Takto je s tím kalkulováno i v
návrhu rozpočtu společnosti na rok 2a14,
Na předfinancováni projektu je tedy nutné zajistit úvěr. Po prozkounrání trhu a porovnání nabídek
finančníehirstavŮ r,lavrhuje předsedkyně J" Kuthanová na předfinanc*vánítéto dotace přijmout úvěr
od Českéspořitelny, a"s, clle předloženóho návrhu na financování projektu ,,Podpora vzniku strategie
kornunitně vedeného místníhorozvoje na územi MA.S Hradecký venkov, §.p,s." se splatností
nejpozději do 30.4.2015. Správní rada pověřuje Janu Kuthanovou, předsedkyni správní rady,
narozené 11"1CI.l964 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

7} Zpráva o dosavadní činnosti o.p,s, - realizované projekty
iva Horníková a Jana Kuthanová infarmovaiy o činnosti společnosti,
J. Rejlová ínformovala o prŮběhu realízace projektŮ spoiupráce:
Dědictví na§ich předkŮ (přijatá dotace, splacen úvěr, první kontrola v ránrciudržitetnosti)
Knrnunitní venkov - vybavení nakoupeno. probíhají kurzy pro veřejnost
Krajina je naše zrcadlo * proběhlo výběrové řízení, uzavřena srnlouva s dodavatelenn a
zahájena realizace výsadby zeleně
Na venkově zdralrě jíme - zpravazněn web, probihají jednáni s padnikateli, 24.5.2Q14
htepolisy * společná akce
přitornní berou na vědorní

Plán činnosti a inťorrnace o připravovaných pro,iektect"t
J. Kuthanová inřormovala o dalšíčinnostispolečnosti.
l.Horníková seznámila příiomné s činnostíkanceláře - práce s žadateli * dokončování realizace
jednotiivých projektťi, monitoring, příprava na vyhodnocenl období2CIO§-žCI13,
8}

piítomníberou na vědomi

Stav projednání l§RÚ
J. Kuthanová podrobně informovala § positlpu vy.lednávání a připominkování koncepčnícha
prCIgramových dokumentŮ na nové programovací období. Dá[e seznánnila přítomné s praci Pracovní
skt"lpiny, která byla jmenována pro ivorbu novó strategie" V současná době členovépřipominkují a
doplňují analýzu a SWQT anaiýzu a připravují návrhy na projekty a priority v dalšímobdobí,
S}

příiomní berou na vědomí
1§} lnformace z Krajské a Národni sítě MÁ§
J, Krithanová informovala o závérech a výstupech jednání Krajské a Národní sítéMAS a o spolupráei
s Krajským úřadern Kráiovéhradeckého kraje.
přítomní berou na vědomí

1} Diskuse
tlebyly vune§eny žácinépříspělrky. K jednoiiivým bodŮm jednání se diskutovalo pŇběžně.
t
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Usnesení

U§§l

řsENí spRÁvrví RRpy:

$R schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání SR
SR projednala, bere na vědomí a schvaluje plnění ulsnesení z minr-rlého jednání
§R schvaluje hospodaření společnosti v roce 2013 d|e předloženého skuteČrréhoPlněni

schváleného rozpačtt_t
§R schvaluje výsledky inventur majetku společnosii za rok 2813
§R schvaluje návrh rozpočtu společnosti na rok 2014
$R bere na védomíinformace o činnosti dozorčírady spalečnosti
sR schvaluje přijetí úvěru od Českéspořitelny, a.s. die předloŽenáho návrhu na financování
prolektr_l ,,podpona vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje na Úzerní MAS
i_lraaecxy veniov, o.p.s"" se splaiností nejpozdě.li do 3a.4.2915. PeněŽité závazkY vzniklé na
základě této smlouvy a úvěru budou zajištrěny blankosměnkou a zástavou Pohledávek k
účtům,které Hradecký venkov, o.p.s. vede u Českéspořitelny, a.s.
rada pověřuje Janu Kr.lthanovou, předsedkyni správní rady, narozencu '|1.101964
sjednáním podminek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace,
sR bere na vědomíinformace o dosavadní činnosti společnosti
§R bere na védomíinformace o navrhované činncsti společnosti

SR

SR bere na vědomí informace z K$ a NS MA$

Závěr
Předsedkyně správní rady Jana Kuiharrová ukonči|a jednání ve 14,10 hodin,
13}

zipls
z jednání Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
16. 1. 20|4 na Obecním úřadě v Hořiněvsi

Program jednání:

1.

2.
3.

Informace o realizaci SPL
Integrovaná strategie na plánovací období 2014 -2020
Diskuse, závěr

Karel, L. Holeček, A. KIátký, H. Jarošová, F. Hošek, K. Holická,
E. Homíková, E. Kuthanová, I. Horák, P. Mrkvička
Omluveni: H. Fikarová
Hosté: Iva Horníková

Přítomni: J.Kuthanová,

J.

Jednaní zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, seznámila přítomné s
programem jednání a navrhla I.Horníkovou zapisovatelkou dnešního jednání.
schváleno všemi přítomnými

Informace o realizaci SPL
Iva Horníková informovala přítomnéo realizaci SPL a o ukončených, realizovaných a zahájených
projektech, které byly podpořeny znašíMAS, Pro letošnírok již nebudou vypisovány žáďnéÝzvy,
kancelář MAS zajišťuje naplňování místnírozvojové strategie.
1.

schváleno všemi přítomnými

strategie na plánovací období 2014 - 2020
Jana Kuthanová seznámila přítomnés postupem prací na nové rozvojové strategii a
předpokládaným harmonogramem prací a společně pak diskutovali o podkladech, které je třeba
připravit do strategie. Vzhledem k tomu, že většina členůPV je zároveřt členy pracovní skupiny pro
zpracování nové strategie, bude dalšíjednání PV svoláno až v srpnu, kde se projedná pracovní
2. Integrovaná

verze strategie. I.Homíková, bude všem členůmpruběžné zasíIat relavatní podklady.

schváleno všemi přítomnými

3. Diskuse,závér

.

Jana kuthanová informovala
kraje a Národní sítě MAS ČR

o závětech z jednání krajské sítě MAs královéhradeckého
přítomní berou na vědomí

USNESENÍ:

o

programový výbor schvaluje zprávu o realizaci spl,.

a

Programový qfbor schvaluje postup prací na ISRÚ na období 20t4 -2020
Programový výbor bere na vědomí zprávy z jeďnáníKS a NS MAS ČR

a

V Nechanicích dne 16,I.2014
Zapsa|a: I.Horníková
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VÝPIS ZE ZÁZNAMU
jednání správní rady obecně prospěšnéspolečnosti Hradecký venkov,
konaného dne 1.4.2014 v Hradci KráIové

proqram iednání:

6)

Návrh na schválení kontokorentního úvěru na předfinancování dotace z OP technická pomoc na

rok2014

Přítomní členovéSR: Jana Kuthanová, lng. Martina Saláková Šafková, DiS., lng. Miroslava
Součková, Mgr. Jaroslava Slavíková, Jiří Pechar, Jana Pečenková
Přítomní členovéDR: Mgr. Dagmar Smetiprachová, Helena Pavlíková
Hosté: Josef Karel, lng. Jana Rejlová, lva Horníková
5) Návrh na schvá|ení kontokorentního úvěru na předfinancování dotace z OP

technická pomoc

na rok 2014
J. Kuthanová podrobně informovala o stavu příprav a vyjednávání na dalšíprogramovacíobdobí EU a
s tím související činnosti MAS, které jsou nezbytné pro dalšíčerpánífinančníchprostředků. Jedná se
především o tzv. Standardizaci MAS a zpracování nové integrované strategie.
Naše společnost podala žádost o dotaci na zpracovánítéto nové strategie ve výši 750 tis. Kč, přičemž
dotace je 100%. Finance budou využity na mzdové prostředky zaměstnanců, kteří budou zpracovávat
strategii a na služby firmy ClRl - Hradec Králové, která bude připravovat a řídit jednání pracovní
skupiny a dopracovávat návrh strategie a jednotlivé programové rámce.
Finance musejí být vyčerpány v průběhu měsíců O1-08l2O14, ukončení projektu a podání žádosti o
dotaci se předpokládá v řqnu 2014 a příjem dotace do konce roku 2014. Takto je s tím kalkulováno i v
návrhu rozpočtu společnosti na rok 2014,
Na předfinancování projektu je tedy nutné zajistit úvěr. Po prozkoumání trhu a porovnání nabídek
finančníchústavůnavrhuje předsedkyně J. Kuthanová na předfinancování této dotace přijmout Úvěr
od Českéspořitelny, a.s. dle předloženého návrhu na financování projektu ,,Podpora vzniku strategie
komunitně vedeného místníhorozvoje na územíMAS Hradecký venkov, o.p.s." se splatností
nejpozději do 30.4.2015. Správní rada pověřuje Janu Kuthanovou, předsedkyni správní rady,
narozené 11.10.1964 sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.

_

12l Usnesení

vÝpIs usNEsENí spRÁvttí Rapy:

SR schvaluje přijetí úvěru od Českéspořitelny, a.s. dle předloženého návrhu na financování
projektu ,,Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místníhorozvoje na územíMAS
Hradecký venkov, o.p.s." se splatností nejpozději do 30.4.2015. Peněž|tézávazky vzniklé na
základě této smlouvy o úvěru budou zajištěny blankosměnkou a zástavou pohledávek k
účtům,které Hradecký venkov, o.p.s. vede u Českéspořitelny, a.s.
SR rada pověřuje Janu Kuthanovou, předsedkyni správní rady, narozenou 11.101964
sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrovédokumentace,

V Nechanicích dne 22.4,2014
Výpis vyhotovila: J. Rejlová
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z jednání

Výkonného monitorovacího výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
12.6.2014v kanceláři MAS v Nechanicích

Program jednání:
1. Analytické výstupy a podklady pro strategii CLLD
2. Východiska pro strategii CLLD
3. Diskuse, závěr

Přítomni: lng. Miroslava Součková, Mgr. Marián Benko, lvana Novotná,
Omluveni: Václav Bouz, lng. Kamila Záleská
Hosté: Jana Pečenková, lva Horníková, Jana Kuthanová
Jednání zahájtla předsedkyně VMV lng. Miroslava Součková, seznámila přítomné s programem

jednání a navrhla lvu Horníkovou zapisovatelkou.

schváleno všemi přítomnými

í. Analytické výstupy a podklady pro strategii CLLD
Jana Pečenková seznámila přítomné s pokraóováním prací na nové strategii, co musí obsahovat
strategie CLLD a s harmonogramem dalšíchprací.
přítomní berou na vědomí

Východiska pro strategii CLLD
Jana Kuthanová poté seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření, které byly
zapracovány do strategie (oblasti a priority rozvoje dle obyvatel). Dále byl vyhodnocen sběr
2.

záměrů dle

tématických zaměření a počtu projektů. Byly navrženy priority pro
období 2014 až 2020 občanská vybavenost a služby, zaměstnanost a podnikánÍ, kulturní
dědictví a volný čas, životníprostředí a zemědělství. Clenové VMV berou tyto informace na
vědomí a nemají doplnění k navrhovaným prioritám.
přítomní berou na vědomí
projektových

-

3. Diskuse, závér

.
.

v diskusi byly vzneseny žádnépříspěvky
lng. Součková ukončila jednání a požádala Janu Pečenkovou o průběžnézasílánímateiálŮ
všem členůmvMv

V Nechanicích dne 12.6.2014
Zapsala: l.Horníková

áns
výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne
7.8.2014 na Obecním úřadě v Hořiněvsi

z jednání Výkonného monitorovacího

Program jednání:
1. Projednání pracovní velze Strategie CLLD MAS Hradecký venkov na období2014-2020
2. Diskuse, závěr

Karel, A. KIátký, H. Jarošová, K. Holická,
H. Fikarová
Mrkvička,
Horák,
P.
E,. Kuthanová,I.
Omluveni: F. Hošek, L, Holeček,
Hosté: Iva Horníková, Jana Pečenková, Daniela Rejlová

Přítomni: J.Kuthanová, J.

E.

Horníková,

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, seznámila přítomné s
programem jednání a navrhla Danielu Rejlovou zapisovatelkou dnešního jednání.
schváleno všemi přítomnými

Projednání pracovní verze Strategie CLLD MAS Hradecký venkov na období 2014,2020
Iva Horníková seznámila přítomnés průběhem realizace projektu Podpora vzniku strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na územi MAS Hradecký venkov, o.p.s. Dále představila
požadovanou struturu dokumentu, ktery má bl.t odevzdán a vystaven k veřejnému připomíŇování
1.

do 31.8.2014.

Iva Homíková informovala o práci jednotlivých členůpracovního týmu. V současnédobě ještě
probíhá dalšísběr projektovýchzáméŇ přímo v terénu naúzemi našíMAS (64 obcí).
Jana Kuthanová seznámila přítomné především s návrhovou částídokumentu, ke které se rozvinula
rozséůtlá diskuse.

Dále proběhla celková kontrola rozpracovaného dokumentu dle pokynů řídícíhoorgánu a všech
povinných příloh. J. Pečenková zaznamenala připomínky a náměty na úpravy a doplnění od členŮ
PY . Zapracování zajistí l.Homíková,
pňtomní berou na vědomí

2. Diskuse,závér

.

o
.

Jana Kuthanová informovala o závérech z jednání Krajské sítě MAS Královéhradeckého
kraje a Národní sítě MAS ČRa o pruběhu schvalování jednotlivých operačních programů a
o připravované certifkaci
přítomní berou na vědomí

USNESENÍ:
programový qfbor bere na vědomí rozpracovanou verzi strategie CLLD MAs Hradecký
venkov na období 2014-2020
programový qýbor bere na vědomí informace předsedkyně pv paní kuthanové

V Nechanicích dne 7.8.2014
Zapsa|a: D. Rejlová
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