Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 777 851 871, www.kjh.cz

ZÁPIS ZE SNĚMU
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
úterý 25. 6. 2019 od 17:30
zasedací místnost MAS KJH, Regnerova 143, Úpice

Program:
1. Přivítání
2. Zahájení sněmu MAS, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu, kontrola
úkolů z minulých jednání
3. Výroční zpráva MAS za rok 2018
4. Přehled aktivit MAS za 1. pololetí 2019
5. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – IROP
6. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – OPZ
7. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – PRV
8. Střednědobé hodnocení MAS – 2017 – 2019 – výstupy a přehled změn pro další čerpání
v rámci SCLLD
9. Plán výzev na 2. pololetí 2019
10. Stav partnerské základny, schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2020
11. Různé a diskuze
12. Neformální posezení včetně malého občerstvení
1. Přivítání
Ředitel MAS KJH Jan Balcar přivítal přítomné v nově zrekonstruované zasedací místnosti MAS.
Pozvánka na zasedání sněmu, vč. příslušných podkladů, byla všem zaslána e-mailem, zároveň byly
všechny podklady zveřejněny na webu MAS. Výzva přítomným, kdyby někomu e-mail nechodil, nechť
se obrátí na J. Balcara.
2. Zahájení sněmu MAS, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu, kontrola úkolů
z minulých jednání
a) Schválení programu
Usnesení č. 1:
Sněm schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. (viz podklady na www.kjh.cz
pro sněm, vyvěšené dne 19. 6. 2019).
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
b) Volba mandátové a návrhové komise
Usnesení č. 2:
Sněm schvaluje sloučení mandátové a návrhové komise do jedné, tříčlenné složení a volbu do komise
jako veřejnou.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
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Usnesení č. 3:
Sněm schvaluje sloučenou mandátovou a návrhovou komisi v následujícím složení:
Partner
Zástupce
obec Kohoutov
Daniela Müllerová (plná moc od Ladislava Gregy)
TJ Sokol Libňatov
Jaroslav Balcar
obec Batňovice
Markéta Demešová (plná moc od Petra Horáka)
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
c) Volba zapisovatele a ověřovatele
Usnesení č. 4:
Sněm schvaluje zapisovatelku Ditu Gollovou a ověřovatele zápisu Jaroslava Jörku a Jaroslava Balcara.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
d) Kontrola úkolů z minulých jednání
Sněm bere na vědomí, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.
3. Výroční zpráva za rok 2018
Ředitel MAS KJH Jan Balcar informoval přítomné o vyhotovení Výroční zprávy organizace za rok 2018.
Členové orgánů společnosti - kontrolní výbor, dozorčí rada a správní rada – schválili Výroční zprávu
na svém zasedání 11. 6. 2019. Výroční zpráva je dostupná na webu MAS KJH a je vložena do OR.
Usnesení č. 5:
Sněm schvaluje Výroční zprávu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. za rok 2018.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
4. Přehled aktivit MAS za první pololetí 2019
Jan Balcar shrnul činnost organizace za první pololetí roku 2019:
▪ Projekty – MAP Trutnovsko II, CSS, SCLLD
▪ Akce – I. setkání starostů a zastupitelů z území MAS – 23. 3. 2019
▪ Studijní cesta MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. – 10. – 12. 4. 2019
▪ Vlajka pro Tibet, Den Země
▪ PS pro přípravu výzev MAS – od ledna do června
▪ Jednání orgánů MAS – viz web
▪ Rekonstrukce zasedací místnosti v prostorách MAS
Dále J. Balcar seznámil přítomné s personálními změnami v rámci MAS – projekt MAP Trutnovsko II:
▪ K 30. 6. 2019 – končí Markéta Demešová
▪ Od 1. 7. 2019 – nastupuje Barbora Procházková
▪ Od 2. 7. 2019 - Kateřina Valdová – návrat do projektu MAP Trutnovsko II
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5. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – IROP
Dita Gollová přítomné seznámila se stavem čerpání v rámci jednotlivých opatření IROP k 30. 4. 2019 a
s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními na základě výstupů z pracovních
skupin a střednědobé evaluace.
Podrobněji viz příloha IROP – stav čerpání a plán výzev.
Sněm uvedené informace bere na vědomí.
6. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – OPZ
Dita Gollová přítomné seznámila se stavem čerpání v rámci jednotlivých opatření OPZ k 30. 4. 2019 a
s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními na základě výstupů z pracovních
skupin a střednědobé evaluace.
Podrobněji viz příloha OPZ – stav čerpání a plán výzev.
Sněm uvedené informace bere na vědomí.
7. Aktuální stav čerpání prostředků SCLLD – PRV
Daniela Müllerová přítomné seznámila se stavem čerpání v rámci jednotlivých fichí, s přesuny
finančních prostředků mezi jednotlivými fichemi na základě výstupů z pracovních skupin a
střednědobé evaluace a s obsahem článku 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech“, který vstoupil v první polovině roku 2019 v platnost.
Podrobněji viz příloha PRV F1-F7 a čl. 20, plán výzev, projekty.
Sněm uvedené informace bere na vědomí.
8. Střednědobé hodnocení MAS – 2017 – 2019 – výstupy a přehled změn pro další čerpání v rámci
SCLLD
Jan Balcar přítomné seznámil s průběhem procesu střednědobé evaluace, tj. evaluace realizace
strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, a s tvorbou evaluační zprávy.
Dále přítomné seznámil s výstupy evaluace pro jednotlivé operační programy (IROP a OPZ) a Program
rozvoje venkova, včetně možnosti využití článku 20 pro projektové záměry, které nebylo dosud
možné v rámci SCLLD podpořit.
Usnesení č. 6:
Sněm schvaluje zapracování článku 20 do SCLLD MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 7:
Sněm schvaluje výběr tří oblastí podpory: 1. mateřské a základní školy; 2. vybrané kulturní památky;
3. veřejná prostranství.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0

3

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 777 851 871, www.kjh.cz
Usnesení č. 8:
Sněm souhlasí, aby byla stanovena alokace pro oblasti podpory takto:
Oblast podpory

Alokace

Veřejná prostranství

zatím bez alokace

Mateřské a základní školy

4 000 000 Kč

Vybrané kulturní památky

2 000 000 Kč

Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 9:
Sněm schvaluje Evaluační zprávu - mid-term evaluace realizace „Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., na období 2014–2020“.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
9. Plán výzev na 2. pololetí 2019
Dita Gollová a Daniela Müllerová přítomné seznámily s harmonogramem výzev ve 2. pololetí roku
2019 pro oba operační programy (IROP a OPZ) a Program rozvoje venkova.
Podrobněji viz přílohy: IROP – stav čerpání a plán výzev; OPZ – stav čerpání a plán výzev; PRV – stav
čerpání a plán výzev.
Sněm bere plán výzev na vědomí.
10. Stav partnerské základny, schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2020
Jan Balcar informoval přítomné o aktuálním stavu partnerské základny – k 1. 1. 2019 má MAS 73
partnerů, a o výši partnerských příspěvků na rok 2020, která zůstává stejná jako v roce 2019.
Usnesení č. 10:
Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2020 dle partnerské smlouvy – viz příloha.
Hlasování VS: pro - 18, proti - 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro - 23, proti - 0, zdržel se – 0
11. Různé a diskuse
Další aktivity, které MAS plánuje:
• Partneři ze Slovenska letos do ČR nepřijedou, Miloslav Tohola navrhuje vyrazit na východní
Slovensko autobusem s koly, předpokládaný termín ve 2. polovině září 2019, MAS aktuálně
řeší autobusovou dopravu.
• Tradiční venkovská konference v Havlovicích – Jan Balcar navrhuje termín 21.-22.11.2019 (čtpá), nikdo z přítomných nemá námitky, program je v jednání.
• 9. 7. 2019 proběhne zasedání výběrového výboru a programového výboru k hodnocení 2.
výzvy PRV.
• 5. 9. 2019 se bude konat XI. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené v Havlovicích.
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V Úpici, 25. 6. 2019

Zapsala: Dita Gollová
Ověřili:
Jaroslav Balcar:

Jaroslav Jörka:
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