
 
  

 
ZÁPIS 

ze zasedání Pléna MAS Hradecký venkov konaného dne 6. 2. 2020  
v Libčanech 

PROGRAM: 

Exkurze do Bonsaicentra Libčany 

1. Úvod, zahájení zasedání  

2. Členové MAS, volby do orgánů MAS 

3. Informace k realizaci SCLLD 

4. Výroční zpráva o činnosti MAS Hradecký venkov v roce 2019 

5. Nové Programové období EU 2021+ 

6. Diskuze, různé 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, zastupující Obec 

Hořiněves a konstatovala, že jednání Pléna je dle prezenční listiny usnášení schopné.  

Zapisovatelkou jednání navrhla Evu Kalenskou a ověřovatelkou zápisu Ing. Dagmar 

Smetiprachovou zastupující Obec Stěžery a ověřovatele zápisu RNDr. Františka Bártu.  

Zasedání Pléna MAS přivítal starosta obce Libčany Bc. Petr Veselka, který představil 

připravované projekty obce.   

 

USNESENÍ 1: 

Plénum MAS schvaluje program jednání, zapisovatelku jednání Evu Kalenskou a ověřovatele 

zápisu Ing. Dagmar Smetiprachovou zastupující Obec Stěžery a RNDr. Františka Bártu.  

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

2. Členové MAS, volby do orgánů MAS 

Odstupující členové MAS 

Paní Jana Kuthanová informovala o tom, že člen MAS Hustířanka služby s.r.o. ukončil své 

členství v MAS z důvodu omezení své dosavadní aktivity.  Zájem o členství v MAS projevil 

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany, z.s. jehož zástupce paní Mgr. Hanušová je na dnešním 

jednání přítomna. Paní Jana Kuthanová představila předsedkyni a předala jí slovo. Mgr. 

Hanušová představila aktivity organizace, spolupráci a dále předala slovo Mgr. Lence 

Šlechtové, která představila klub a jeho činnost za více než 20 let fungování.  



 
  

Paní Kuthanová konstatovala, že celkový počet členů MAS zůstává 44, přičemž zájmové 

skupiny i veřejný sektor jsou zastoupeny dle podmínek standardizace. Změny byly schváleny 

Programovým výborem MAS. 

USNESENÍ 2: 

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí změny v členské základně MAS. 

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Volby do Výběrové komise 

Paní Jana Kuthanová připomněla, že volební období členů Výběrové komise (VK) je dle statutu 

roční. Poslední volby do VK se uskutečnily 7. 2. 2019 v Hněvčevsi. Dále představila 

nominované zástupce členů: 

RNDr. František Bárta; Mgr.  Jaroslava Slavíková; Občanské sdružení pro mezinárodní 

partnerství v Libčanech – Zuzana Chalupová; Obec Třesovice – Mgr. Pavel Mrkvička; 

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové – Hana Pekárková; Obec Mokrovousy – 

Jana Pečenková; Myslivecký spolek Lověna Nechanice  - MUDr. František Hošek; Obec 

Sovětice - Aleš Krátký, BERDA; z.s. - Ing. Petra Škopová; Prof. RNDr. Aleš Macela  Dr. Cs.; 

Obec Stěžery - Ing. Dagmar Smetiprachová; AURA truhlářství s.r.o. - Oliva Gabrielová.  

Všichni navrhovaní kandidáti svou nominaci přijali. Nepřítomného Aleše Krátkého s plnou mocí 

zastoupila nová starostka obce Sovětice. Prof. RNDr. Aleš Macela, Dr. Cs byl omluven 

z důvodu nemoci. Nepřítomní potvrdili přijetí nominace před jednáním. 

 

USNESENÍ 3: 

Plénum MAS Hradecký venkov volí tyto členy do Výběrové komise:  RNDr. František Bárta; 

Mgr.  Jaroslava Slavíková; Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech – 

Zuzana Chalupová; Obec Třesovice – Mgr. Pavel Mrkvička; Pracoviště ošetřovatelské péče 

s.r.o. Hradec Králové – Hana Pekárková; Obec Mokrovousy – Jana Pečenková; Myslivecký 

spolek Lověna Nechanice  - MUDr. František Hošek; Obec Sovětice - Aleš Krátký, BERDA; 

z.s. - Ing. Petra Škopová; Prof. RNDr. Aleš Macela  Dr. Cs.; Obec Stěžery - Ing. Dagmar 

Smetiprachová; AURA truhlářství s.r.o. - Oliva Gabrielová.  

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

Paní Jana Kuthanová konstatovala, že byla provedena kontrola rozložení stavu partnerů mezi 

jednotlivé sektory a zájmové skupiny v nově zvolené Výběrové komisi a vše odpovídá 

pravidlům a standardizaci. Změny budou nahlášeny řídícímu orgánu. 

 

USNESENÍ 4: 

Plénum MAS Hradecký venkov pověřuje paní Janu Štěpánkovou nahlášením schválených 

změn řídícímu orgánu. 

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 



 
  

Ostatní orgány MAS zůstávají beze změny. Paní Kuthanová připomněla členy Programového 

výboru a Kontrolní komise.  

Dále informovala o prvním zasedání Kontrolní komise (KK) v letošním roce, které se 

uskutečnilo 31. 1. 2020 v kanceláři MAS v Nechanicích a předala slovo předsedovi KK Ing. 

Luďkovi Homoláčovi. Ing. Homoláč seznámil přítomné s průběhem a obsahem provedené 

kontroly a shrnul, že nezaznamenali žádné pochybení a problémy ze strany MAS Hradecký 

venkov a poděkoval pracovníkům kanceláře MAS za jejich odvedenou práci pro území.  

USNESENÍ 5: 

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ze dne 31. 1. 2020. 

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

3. Informace k realizaci SCLLD 

Paní Jana Štěpánková informovala o právě probíhajících výzvách. V PRV je otevřena Výzva 

č. 6 Fiche 8 Zemědělci a Fiche 12 Pozemkové úpravy. Tyto výzvy jsou otevřeny do 20. 3. 

2019, příjem žádostí probíhá průběžně prostřednictvím portálu Farmář.  

V operačním programu IROP je vyhlášena 7. Výzva Komunitní centra a 8. Výzva Vzdělávání. 

Příjem žádostí bude ukončen ke dni 28. 2. 2020. Dále paní Rejlová seznámila přítomné s 

podanou změnou č. 9 IROP týkající se přesunu alokace z Fiche 1 do Fiche 5 a navýšení 

prostředků ve Výzvě č. 8 Vzdělávání. Důvodem je, že MAS chce podpořit připravené kvalitní 

projekty, které přispějí k naplnění strategie a monitorovacích indikátorů. 

V lednu 2020 řídící orgán OPZ schválil v závěrečném ověření způsobilosti vybrané projekty 

v PR OPZ. Jedná se o projekt obce Hněvčeves s názvem Podpora komunitní práce 

v Hněvčevsi a klíčový projekt MAS Hradecký venkov s názvem Komunitní sociální práce na 

venkově. Projekt obce Hořiněves s názvem Komunitní práce v obci Hořiněves byl v MAS 

doporučen k financování, ale ŘO byl vložen do zásobníku projektů. Intenzivně komunikujeme 

s řídícím orgánem a snažíme se i tento projekt podpořit.  

V lednu byla podána žádost o platbu a monitorovací zpráva o realizaci SCLLD za rok 2019 – 

Provozní a animační činnost a Zpráva ISg o realizaci strategie MAS HV za období 07-12/2019, 

která byla dne 29. 1. 2020 schválena. 

Paní Jana Kuthanová informovala o plnění milníků naší strategie, kde díky dobré práci 

kanceláře MAS a všech orgánů byla naše MAS vyhodnocena v rámci ČR jako 5. nejúspěšnější 

v čerpání PR IROP a z tohoto důvodu obdrží naše MAS do tohoto programu bonus ve výši cca 

3,5 mil. Kč, který bude moci být využit k financování projektů našich žadatelů. Již nyní v lednu 

2020 má naše MAS splněny milníky stanovené k 31.12. 2020. I v ostatních programových 

rámcích jsou milníky průběžně plněny. 

Paní Kuthanová opětovně členům připomněla na několika úrovních oceněný klíčový projekt 

MAS s názvem O krok napřed a informovala o jeho prezentaci v Bruselu na mezinárodní 

konferencí CLLD. Zde byl tento projekt prezentován jako jeden ze 4 nejinspirativnějších 

projektů vybraných z 80 přihlášených projektů ze zemí Evropské unie. Paní Kuthanová 

poděkovala členům za jejich podporu a spolupráci při realizaci tohoto projektu. 

Paní Jana Rejlová informovala přítomné o novém klíčovém projektu MAS Komunitní sociální 

práce na venkově, jehož realizace začala od 15. 1. 2020 a potrvá do 31. 12. 2022. Představila 



 
  

koordinátorku projektu Evu Vašákovou a předala ji slovo na úvod k projektu. Paní Vašáková 

pozvala členy MAS na úvodní Kulatý stůl, který se uskuteční 25. 2. 2020 ve Mžanech.   

Paní Kuthanová informovala o průběhu příprav na možný projekt spolupráce mezi MAS 

Hradecký venkov a Společná Cidlina. Naše MAS má ve Fichi 13 alokováno 400 000,- Kč. V 

rámci projektu lze realizovat měkké akce, které mají význam a přínos pro všechny 

spolupracující subjekty (např. propagační, informační, osvětové a volnočasové). Akce musí 

být zaměřeny na širokou veřejnost, resp. nesmí být např. zaměřeny pouze na podnikatele.  

Následně se rozvinula diskuze na téma možných námětů k projektu spolupráce, který by měla 

dopad na území. Návrhy na možné uspořádání exkurze. Paní Škopová navrhla akci v obci 

Lhota pod Libčany a zároveň se shodla s přítomnými na dalším potřebném nastudování 

uznatelných nákladů a pravidel pro projekt spolupráce. Dále paní Škopová navrhla, jestli by 

byla možnost vzít občany a školy v území na exkurze do zemědělských podniků v území. Kde 

by představili komplex funkce zemědělství od výroby až po konečný produkt v obchodě (dobrá 

činnost  - dobré hospodaření u nás v území). Mgr. Jaroslava Slavíková si vzala slovo a přišla 

s námětem akce zaměřené na Kyberprostor a ohrožení v něm v rámci semináře /konference 

pro FO a PO a celou veřejnost v území. Paní Jana Rejlová navrhla tuto aktivitu propojit 

s novým klíčovým projektem MAS.  

Paní Jana Kuthanová v souvislosti s diskuzí navrhla vytvoření PS pro náměty na Projekt 

spolupráce. Svolání jednání a podklady zajistí kancelář MAS. 

Dále Paní Jana Kuthanová informovala o tom, že Programový výbor schválil na rok 2020 

částku 50 000,- Kč na propagaci SCLLD MAS Hradecký venkov. Předpokládali jsme vyhlášení 

výzvy na podporu společenských, kulturních a vzdělávacích akcí na území MAS Hradecký 

venkov. Po jednání s projektovým manažerem bylo doporučeno podporu zaměřit pouze na 

členy MAS a podpořit společné akce MAS a jejího člena. Výše podpory na 1 společnou 

propagační akci byla Programovým výborem schválena ve výši 5 000,- Kč. Partneři budou 

náměty na společné akce a způsob podpory konzultovat s paní Janou Štěpánkovou.   

Dále paní Štěpánková informovala přítomné o tom, že MAS připravuje nový propagační 

materiál (vlajky), nový design při prezentaci zrealizovaných projektů v jednotlivých operačních 

programech. V roce 2020 budou zpracovány reportáže o činnosti MAS a partnerů případně o 

zrealizovaných projektech. Možnost spolupráce s obcemi na území MAS promítat tyto 

reportáže jako úvodník v letních kinech. Dále připravujeme foto koutek, který bude možné 

zapůjčit na akce členů MAS. Zemědělský den v Sověticích se uskuteční 15. 5. 2020, hlavním 

pořadatelem je Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. a MAS Hradecký venkov je 

partnerem. Naše MAS ve spolupráci s KS MAS Královéhradeckého kraje se bude prezentovat 

na akci Královéhradecké dožínky v září 2020.  

 

USNESENÍ 6: 

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace o realizaci SCLLD a klíčovém 

projektu MAS Komunitní sociální práce na venkově.  

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 



 
  

4. Výroční zpráva MAS Hradecký venkov za rok 2019 

Paní Jana Kuthanová konstatovala, že byla partnerům MAS elektronicky zaslána Výroční 

zpráva MAS Hradecký venkov za rok 2019, která obsahuje přehled zasedání orgánů a další 

činnosti MAS v uplynulém roce. Poté byla zpráva podrobně představena přítomným.  

 

USNESENÍ 7: 

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí Výroční zprávu MAS Hradecký venkov za rok 

2019. 

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

5. Nové Programové období EU 2021+ 

Paní Kuthanová informovala členy, že se postupně zahajují přípravy strategie naší MAS na 

toto další období, a proto potřebujeme znát projektové záměry našich členů. Společně budeme 

tyto záměry propojovat, aby co nejvíce přispěly k rozvoji území MAS Hradecký venkov. Dále 

je seznámila s připravovanou standardizací, pro naší MAS by neměl být problém jí naplnit. 

V červnu 2020 se ve Velichovkách uskuteční Konference MAS, kde se setkají zástupci 

členských obcí a členové MAS. 

Sběr projektů a projektových záměrů stále probíhá (webové stránky, osobní návštěvy v 

kanceláři MAS). 

USNESENÍ 8: 

Plénum MAS Hradecký venkov bere na vědomí informace k novému Programovému období 

EU 2021+. 

HLASOVÁNÍ:   PRO:   31    PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 0 

 

6. Diskuze 

V závěrečném bodu k diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky. Diskuse probíhala průběžně 

k jednotlivým bodům jednání. 

Paní Kuthanová poděkovala a zasedání ukončila ve 20.05 hodin.  

Zapsala: Eva Kalenská 

Zápis ověřili:  

Ing. Dagmar Smetiprachová zastupující Obec Stěžery 

RNDr. František Bárta 

                  

Jana Kuthanová  

                                                                                          předsedkyně Programového výboru 

                                                                                                zastupující Obec Hořiněves 


