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Zápis ze zasedání programového výboru MAS dne 23. 2. 2021 od 15:30 

Místo konání: kancelář MAS, Regnerova 143, Úpice 542 32 

 

Přítomni: viz prezenční listina  

Programový výbor: 

VS: Lenka Hozová, Petr Kalousek 

SS: Jiří Haken, Miloslav Tohola, Jaroslav Jörka, Eva Hylmarová 

Hosté: 

Jan Balcar, Hana Bryknarová, Daniela Müllerová – MAS KJH, o.p.s. 

 

Program jednání:  

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 

2. Schválení jednacího řádu programového výboru MAS 

3. Vznik pracovní skupiny pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027 

4. Sněm MAS – vyhlášení on-line hlasování, schválení programu, podkladů a návrhů na usnesení 

5. Složení orgánů MAS – informace o prodloužení mandátu výběrového výboru MAS 

6. Příspěvek na činnost na rok 2021 

7. PRV – 4. výzva – schválení podkladů  

8. IROP – změna finančního plánu 

9. Diskuse, různé 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele 

 

J. Balcar přivítal přítomné, zahájil jednání a konstatoval, že programový výbor je usnášeníschopný. Přítomní členové 

následně schválili program jednání a ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku. Zápisem pověřil Hanu Bryknarovou. 

Usnesení č. 1:  

Programový výbor schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

2. Schválení jednacího řádu programového výboru MAS 

 

V návaznosti na změnu statutu ze dne 28. 7. 2020 došlo k úpravě kompetencí v jednacím řádu programového 

výboru MAS. J. Balcar představil aktualizovaný dokument a přehled změn. 

 

 

http://www.kjh.cz/
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Usnesení č. 2:  

Programový výbor schvaluje jednací řád. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

3. Vznik pracovní skupiny pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027 

 

V roce 2020 byla zahájena příprava na nové programové období 2021-2027. MAS splnila první krok – standardizaci 

MAS. V roce 2021 se bude pokračovat v dalších krocích, což je tvorba strategie MAS. Na základě zkušenosti 

z předchozích let kancelář MAS doporučuje založit samostatnou pracovní skupinu. Členství v PS bude volné a 

jednání se budou účastnit aktivní zájemci z území MAS, kteří se budou podílet na vzniku strategie. 

Usnesení č. 3:  

Programový výbor schvaluje zřízení Pracovní skupiny pro přípravu strategie MAS na období 2021-2027. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

4. Sněm MAS – vyhlášení on-line hlasování, schválení programu, podkladů a návrhů na usnesení 

 

J. Balcar seznámil přítomné členy programového výboru s návrhem a podklady pro elektronické hlasování Sněmu 

MAS, které se mělo konat od pondělí 15. 3. 2021 9:00 do čtvrtka 18. 3. 2021 do 9:00 hodin. Pro zájemce bude 

uskutečněno on-line setkání dne 16. 3. 2021 od 9:00 nebo od 16:00 hod. Celkový přehled podkladů bude 

prezentován na http://www.kjh.cz/mas_valne_shromazdeni.php v samostatných přílohách. Přítomní se seznámili s 

návrhem pozvánky a s podklady. 

IROP – H. Bryknarová představila stav výzev IROP. V roce 2020 byly vyhlášeny čtyři výzvy. Všechny přijaté projekty 

jsou nyní ve stavu – vydán právní akt.  

PRV - D. Müllerová prezentovala souhrnnou zprávu o čerpání prostředků v jednotlivých výzvách za období 2017–

2020. V současné době je v administraci 3. výzva v rámci operačního programu PRV (F5 – Neproduktivní investice v 

lesích a F6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na 

trh).  

MAS bude 1. 3. 2021 vyhlašovat 4. výzvu PRV (F8 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech). 

H. Bryknarová seznámila členy programového výboru s průběžným čerpáním prostředků ze SCLLD, finanční bilancí 

operačních programů za období 2017-2020 a harmonogramem výzev pro rok 2021.   

 

Usnesení č. 4:  

Programový výbor schvaluje program elektronického hlasování Sněmu, které se bude konat od 15. 3. – 18. 3. 2021. 

 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/mas_valne_shromazdeni.php
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5. Složení orgánů MAS – informace o prodloužení mandátu výběrového výboru MAS 

 

Podle aktuálního statutu MAS je volební období výběrového výboru MAS na jeden rok. Mandát VV skončil v 

listopadu 2020. Na tradičním listopadovém sněmu MAS měl být VV zvolen na další rok. Bohužel, bezpečnostní 

situace neumožnila konání sněmu. Proto musí být sněmu MAS předloženo schválení mandátu, které se uskuteční 

elektronicky. 

Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice, z.s.) požádal o ukončení členství ve výběrovém 

výboru MAS, ale bude i nadále partnerem. V tuto chvíli J. Balcar jedná o nástupci, kterým by mohl být Jaroslav Pich, 

starosta Obce Libňatov.  

 

Programový výbor bere na vědomí informaci o navržených změnách ve složení VV a potřebnosti 

znovuzvolení VV MAS. 

 

 

6. Příspěvek na činnost na rok 2021 

 

Partnerský příspěvek na rok 2021 byl schválen sněmem MAS dne 25. 6. 2020. J. Balcar seznámil přítomné 

s předběžnými výsledky hospodaření a upozornil, že projekt SCLLD je dotačně hrazen z 95 %. Zbylých 5 % MAS 

dofinancovává z partnerských příspěvků a z toho, co vydělá na zakázkách.  

 

7. PRV – 4. výzva – schválení podkladů  

 

MAS předložila programovému výboru MAS text 4.výzvy PRV a Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, 

řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v rámci Programu rozvoje venkova a přílohy k výzvě. Vše bylo 

odkonzultováno se Stáním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a následně i schváleno. 

 

Usnesení č. 5:  

Programový výbor schvaluje text 4. výzvy a Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a 
zaručení transparentnosti v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) a přílohy k výzvě. 
 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

8. IROP – změna finančního plánu 

 

MAS předložila členům programového výboru MAS návrh na přesun zbývající alokace z opatření, ve kterých již 

nebude vyhlašovat výzvy do opatření Bezpečnost a udržitelnost dopravy – aktivita Cyklodoprava.   

 

Usnesení č. 6:  

Programový výbor schvaluje přesun zbývající alokace z opatření Infrastruktura vzdělávání a Ochrana životů zdraví a 

majetku do opatření Bezpečnost a udržitelnost dopravy. 

http://www.kjh.cz/
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Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0.  

Usnesení SCHVÁLENO.  

 

 

9. Diskuse, různé 

 

J. Balcar vyzval přítomné k diskuzi. V rámci této diskuze informoval o plánované změně webových stránek MAS a o 

chystaných reportážích, které budou distribuovány přes YouTube kanál MAS. Dále představil plán činností příprav 

Strategie na nové období 2021–2027, o splněné standardizaci a výsledcích hospodaření MAS za rok 2020.  

 

 

 

 

 

V Úpici, dne 23. 2. 2021 

 

Zapsala: 

………………………………………………………………………… 

Hana Bryknarová 

Ověřil:  

………………………………………………………………………….. 

Jaroslav Jörka 

http://www.kjh.cz/

