Zápis z jednání valné hromady KS MAS Pardubického kraje
kraje
Termín

Čas

Místo

22.1.2021
9,00 – 11,30

GOOGLE MEET : meet.google.com/jry-mpdf-hns

Program jednání

Program:
1.

Zahájení setkání - kontrola usnášeníschopnosti, pověření zapisovatele a ověřovatelů

2.

Informace o vývoji v TPZPK

3.

Modernizační fond - výzva na Komunitní energetiku

4.

Různé

5.

Závěr

Jednání se účastnilo 12 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.
Hlasování se účastnilo 12 členů NS MAS ČR zastoupených v Krajském sdružení NS MAS Pardubického kraje.
Účastníci (dle prezenční listiny):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MAS Bohdanečsko, z. s.
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
MAS Holicko, o.p.s.
MAS Chrudimsko, z.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
MAS ORLICKO, z.s.
MAS POLIČSKO z.s.
MAS Region Kunětické hory, z.s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Místní akční skupina Svitava z. s.
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Výše uvedené MAS byly zastoupeny statutárními zástupci nebo byli přítomni zástupci s pověřením k hlasování na
základě plné moci.
Předsedkyně KS NS MAS PK Ing. Michaela Kovářová zahájila jednání v 9:00 přivítáním přítomných zástupců MAS.
Michaela Kovářová ve stručnosti zopakovala program dnešního jednání.

1. Zahájení Valné hromady
Ing. Kovářová oficiálně zahájila program Valné hromady. Zápisem z jednání byla pověřena Petra Martinů, jako
ověřovatele Ing. Petra Vomáčku (MAS Litomyšlsko o.p.s.) a Danielu Dvořákovou (MAS Bohdanečsko z.s.).
Usnesení:
Valná hromada KS NS MAS Pardubického kraje schvaluje zapisovatelku Petru Martinů a ověřovatele zápisu Ing.
Petr Vomáčka a Danielu Dvořákovou.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Informace o vývoji v TPZPK
Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. (TPZPK, z.ú.)
Přítomni byli seznámeni s průběhem dalších událostí, které následovaly po posledním setkání KS MAS
Pardubického kraje. Byla zahájena kontrola dvou projektů, kterou provádí RRA PK ve spolupráci s auditorskou
společností AV-AUDITING, spol. s r.o. Pardubický kraj zároveň plánuje provedení auditu všech projektů firmou AVAUDITING, což je ale časově náročné. Z toho důvodu vychází vstříc usnesení KS MAS zadáním, auditu alespoň
dvou projektů vytipovaných ze strany KS MAS s termínem dokončení v lednu 2021. Pan Janovský, vedoucí odb.
regionálního rozvoje Pardubického kraje, zaslal na vedení KS MAS informaci o zahájené kontrole projektů vedené
RRA PK. Paní Kovářová vyzvala přítomné k revokaci usnesení – tedy setrvat v zakladatelích TPZPK s podmínkou.

Usnesení:
Valná hromada KS NS MAS Pardubického kraje bere na vědomí informace o realizovaných opatřeních
provedených ze strany Pardubického kraje, které vnímá jako vstřícný krok k zachování spolupráce
a pokračování v aktivitách TPZPK z.ú.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Valná hromada KS NS MAS Pardubického kraje nadále podmiňuje setrvání Krajského sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje v zakladatelích TPZPK zadáním auditu účetní závěrky za roky 2019 a 2020 do 30.9.2021.
Pokud audit nebude do tohoto data zadán, pak KS NS MAS PK vystupuje ze zakladatelů TPZPK k datu
31.12.2021.
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Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členové valné hromady KS NS MAS Pardubického kraje si váží spolupráce se všemi zapojenými partnery.
Zájmem KS MAS je pomoci transparentnímu a optimálnímu fungování organizace TPZPK z.ú.
Valná hromada KS NS MAS Pardubického kraje navrhuje z pozice zakladatele TPZPK z.ú. pracovní setkávání
zakladatelů TPZPK z.ú. s frekvencí min. 1x za rok a to společně s vedením TPZPK z.ú. s cílem udržovat
informovanost a obnovit komunikaci se zakladateli TPZPK z.ú.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Modernizační fond - výzva na Komunitní energetiku
Přítomni zástupci MAS diskutovali o předregistrační výzvě Modernizačního fondu program. č. 2 na obnovu
a zřízení obnovitelných zdrojů energie (OZE). Probíhala výměna zkušeností a informací z jednotlivých území, zda
se do předregistrační výzvy přihlásí. Před MAS bude stát i otázka, zda se pustí do aktivity zakládání společenství
komunitní energetiky a zavedení pozice koordinátora komunitní energetiky. Eva Feyfarová poskytla odkaz:
https://www.czgbc.org/cs/archiv-akci#akc.
Usnesení:
Valná hromada KS NS MAS Pardubického kraje bere na vědomí informace o předregistrační výzvě
Modernizačního fondu na komunitní energetiku.

4. Sdílení zkušeností MAS v Pardubickém kraji
SCLLD 2021+ - Ing. Petr Vomáčka jako mentor pro SCLLD podal informaci, že se plánuje schůzka mentorů pro
zpracování SCLLD 21+, poté bude svolávat pracovní setkání MAS KS Pardubického kraje. Přítomní si vyměňovali
zkušenosti a metody, kterými zpracovávají SCLLD. Doporučení – pohlídat si povinnost dodržení poměru
nastavených opatření v SCLLD (70% z nich musí navazovat na SRR).
RAP – Pardubický kraj rozeslal pracovní návrh RAP k připomínkování členům RSK, která pak bude dokument
schvalovat. Zástupci MAS nemají informace o tom, jakým způsobem byly jednotlivé záměry zařazovány do
dokumentu a zda to kraj řešil s územím a jeho zástupci. Přivítali by, kdyby byl dokument a jeho způsob zpracování
představen min. na on-line setkání, aby bylo zřejmé, jak se stavět k připomínkám.
Úkolem KS MAS je připomínkování dokumentu a hlasování o vzetí na vědomí jeho pracovní verze (do 28. 1. 2021).

5. Různé
Exkurze KS MAS Pardubického kraje do Břežan – příklad dobré praxe v oblasti SMART regionu. Přítomní se shodli
na posunutí termínu na podzim 2021 z důvodu epidemiologické situace. Aktivita bude organizována ve spolupráci
s CSV.

6. Závěr
Ing. Michaela Kovářová ukončila jednání v 11,30hod.
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Zapsáno v Bystrém dne 22.1.2021
Digitálně podepsal

Zapsala: Petra Martinů

Ověřili: Ing. Daniela Dvořáková
a
Ing. Petr Vomáčka

Petra
Petra Martinů, DiS
2021.01.26
Martinů, DiS Datum:
08:18:56 +01'00'

……………………………………………………..
podepsal Ing.
Ing. Daniela Digitálně
Daniela Dvořáková
2021.01.27
Dvořáková Datum:
15:00:50 +01'00'

……………………………………………………..

Ing. Petr
Vomáčka

Digitálně podepsal Ing. Petr
Vomáčka
Datum: 2021.01.28 09:22:18
+01'00'

………………………………………………………
Digitálně podepsal Ing.

Ing. Michaela Michaela Kovářová
Datum: 2021.01.28
Kovářová
09:40:59 +01'00'

………………………………………………………………..
Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně KS MAS PK
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