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Přítomní členové: 

dle prezenční listiny přítomno 29 členů Spolku MAS Krkonoše (přímo či ve zplnomocnění) a 3 hosté – 

zaměstnanci MAS Krkonoše. 

Program:  

 1) Zpráva o činnosti MAS  

 2) Schválení Finanční zprávy  

 3) Schválení Výroční zprávy  

 4) Schválení Preferenčních kritérií pro OP Program rozvoje venkova (dále jen PRV) 

 5) Schválení Interních postupů pro operační program zaměstnanost (dále jen OPZ) a OP     

     Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) 

 6) Volba členů do Výběrové komise  

 7) Volba členů do Kontrolní komise – obec Lánov ukončuje svou působnost v komisi 

 8) Krakonošova stopa 2019 

9) Diskuze 

Zápis z jednání: 

a) Členská schůze nebyla zahájena v předem stanoveném času (16:00), nebyla přítomna 

nadpoloviční většina členů. 

b) Zvolení Mandátové komise: Obec Strážné (p. Grégr) a Město Vrchlabí (p. Vávra). 

c) Předseda p. Maloch zahájil náhradní členskou schůzi (16:30). 

d) Členské schůze projednala a schválila účast hostů zaměstnanců MAS Krkonoše - Zdeněk 

Hefka, Petra Hartmanová, Kateřina Fejglová (hlasování pro 29, proti 0, zdržel se 0). 

e) Členská schůze určila 2 zapisovatelky Petra Hartmanová a Kateřina Fejglová (hlasování pro 

29, proti 0, zdržel se 0). 

f) Pro jednání schůze byl zvolen ověřovatel PhDr. Michal Vávra (hlasování pro 29, proti 0, zdržel 

se 0). 

g) Návrh na doplnění programu ze strany členů – doplnění o zápis z jednání kontrolní komise 
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Body jednání Znění 

1 Pan Hefka informoval přítomné o činnosti MAS Krkonoše (nástup nových 
zaměstnanců ke konci roku 2019, stav čerpání z operačních programů IROP, PRV, 
OPZ, Královéhradecký a Liberecký kraj). V roce 2018 byla vyhlášena 1. výzva z PRV . 
24 projektových záměrů bylo schváleno a nyní dochází k podpisu právního aktu ze 
strany Ministerstva. Od začátku roku 2019 byly vyhlášeny 3 výzvy z IROP. 
K vyhlášeným výzvám se pravidelně konají semináře pro žadatele, osobní schůzky 
s žadateli, projednávání projektových záměrů, animační a propagační činnosti 
Strategie CLLD, školení a výměna zkušeností v rámci Národní sítě MASek a Asociace 
regionálních značek. V rámci realizace Strategie CLLD byla podána Žádost o změnu 
(přesun nevyčerpaných prostředků z minulého období), Žádost o platbu 
(proplacení finanční prostředků za minulé období) a Žádost o realizaci projektu. 
V lednu byla podána žádost do Královéhradeckého kraje na chod MAS Krkonoše. 
Začátkem roku byla podána žádost do Libereckého kraje na podporu a rozvoj 
region. značky Krkonoše originální produkt (Krakonošova stopa). Pan Hefka členy 
seznámil s finanční a výroční zprávou MAS Krkonoše za rok 2018, kterou je však 
nutné ještě dopracovat dle dohody s Kontrolní komisí MAS Krkonoše. Kontrolní 
komise vyžaduje detailní rozbor činnosti za rok 2018, kdy docházelo k velké 
fluktuaci zaměstnanců v MAS Krkonoše. Pan Hefka informoval přítomné o 
vybraných členských příspěvcích za MAS Krkonoše a za region. značku Krkonoše 
originální produkt.  

2 Pan Hefka členy seznámil s finanční a výroční zprávou MAS Krkonoše za rok 2018, 
kterou je však nutné ještě dopracovat dle dohody s Kontrolní komisí MAS 
Krkonoše. Kontrolní komise byla požádána o seznámení přítomných s kontrolní 
zprávou. Kontrolní komise vyžaduje detailní rozbor činnosti za rok 2018, kdy 
docházelo k velké fluktuaci zaměstnanců v MAS Krkonoše.  

3 Pan Maloch předal slovo paní Fejglové, aby členy seznámila s OP  PRV. Výzva pro 
zemědělce bude vyhlášena v červnu 2019 a to v těchto projektových opatření: 
Investice do zemědělských podniků, Investice do zpracování produktů a 
Diverzifikace zemědělství. Schválení Preferenčních kritérií pro OP Program rozvoje 
venkova, které je důležitou součástí příloh plánované výzvy, bude schváleno per 
rollam.  

4 Paní Fejglová informovala členy o  OP OPZ. Bylo zpracováno 14 projektových 
záměrů, které byly zaslány na Ministerstvo k posouzení. Nutností je schválení 
nových Interních postupů pro OP OPZ, které budou součástí výzvy z OPZ. Interní 
postupy z OP IROP byly schváleny dle nové metodiky IROP na konci minulého roku 
2018 a tvoří součást vyhlašovaných výzev dodala k Interním postupům za IROP 
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Petra Hartmanová. 

          5 Členové schůze navolili nové členy do Výběrové komise. Jedná se o 9 členů pro 
všechny regionální operační programy, přičemž veřejný sektor ani žádná ze 
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv a je volena na 1 
rok (do 8. 4.2020, 9 členů, z nichž 2 jsou externími hodnotiteli).                           
Zvoleni byli: 

1) Veřejný sektor – pí Šulcová/Svazek měst a obcí Krkonoše, pí Koniková/ZŠ 
Lánov, p. Kaplan/ZŠ Rudník (hlasování pro – 28, proti – 0, zdržel se – 1) 

2) Neziskový sektor – p. Kulich/Středisko ekologické výchovy SEVER, pí 
Lhotová/Domov (hlasování pro – 28, proti – 0, zdržel se – 1), pí 
Flemrová/Diakonie (hlasování pro – 29, proti – 0, zdržel se 0) 

3) Zemědělci – p. Franta/Krkonošská kozí farma, p. Hudrlík/zemědělec, pí 
Matějáková/zemědělkyně (hlasování pro – 28, proti – 0, zdržel se – 1) 

 

6 Paní Hartmanová informovala členy o OP IROP a Krakonošově stopě.  Ukončená 
byla 1. výzvy IROP MAS Krkonoše. Celkem bylo podáno 9 žádostí. Z toho 1 žádost 
byla žadatelem stažena. U podaných projektů byla zahájena kontrola formální 
náležitostí a přijatelnosti. Celkové nárokované výdaje projektů jsou přes 12 mil. Kč. 
V březnu byly vyhlášeny další 2 výzvy u IROP. 2. výzva je zaměřena na 
Infrastrukturu sociálních a návazných služeb a 3. výzva na Infrastrukturu pro 
vzdělávání a je cílena na podporu MŠ, ZŠ, SŠ a VoŠ a neformální a celoživotní učení. 
Více na www.mas-krkonose.cz v sekci Ke stažení. Další výzva zaměřena na 
Cyklodopravu a bezpečnost dopravy se plánuje vyhlásit v červnu 2019.  
Projekt Krakonošova stopa po řemeslech, tradicích a originálních produktech byl 
předschválen Libereckým krajem. Projekt je zaměřen na podporu regionální značky 
Krkonoše originální produkt (dále jen KOP), propojení členů KOP a farmářů na 
farmářských stezkách v Krkonoších. 
V rámci projektu vznikne: 

 Info brožura se soutěžním lístkem (k dispozici na IC) 

 Workshopy – 5x 

 Soutěžní foto – 10x (Soutěž o nejzajímavější foto KOP) 

 Blog/článek – 5x. 
Realizace projektu je od března do října 2019.  

7 Diskuze:  
V rámci diskuze k bodu financování chodu MAS Krkonoše zazněly názory, že obce, 
města a svazky měst a obcí by měli zaplatit vyšší členské poplatky (5000,-Kč/obec, 
10,-Kč/obyvatele). Jeden návrh byl na zaplacení poplatků za počet obyvatel v dané 
obci/městě (obdobně jako u MAS Přijďte pobejt) nebo odstupňování škály dle 
počtu obyvatel. Pan Hefka byl pověřen tímto bodem do 30. 6. 2019, kdy bude 

http://www.mas-krkonose.cz/
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zasedat Členská schůze MAS.  
Kontrolní komise navrhla, že by do budoucna chtěla upravit svoji zodpovědnost za 
monitoring a hodnocení SCLLD (především za zpracování a předkládání ke 
schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). To však 
vyvrátil bývalý zaměstnanec MAS p. Černý, jelikož se tyto informace v Interních 
postupech přejímali z metodiky Řídícího orgánu. Evaluaci si zajišťují zaměstnanci 
MAS Krkonoše, kteří zprávu o evaluaci předkládají Ministerstvu pro Místní rozvoj 
(dále jen MMR) – střednědobá a závěrečná evaluace. 
Paní Sahánková navrhla přijmout administrativního pracovníka. To ale s odkazem 
na strategii CLLD, Implementační část C, str. 9, tabulka 2 není možné, protože pro 
realizaci strategie CLLD je možné zajistit pouze 3 úvazky na HPP. Tyto úvazky jsou 
od ledna 2019 v MAS Krkonoše zajištěny. Lze uvažovat pouze o vzniku DPP.  
Pan Černý navrhl, aby se udělala revize členů MAS Krkonoše v návaznosti na jejich 
účast a placení členských příspěvků.  

8  
Náměty na příští zasedání rady jsou: 

● Audit 
● Schválení finanční a výroční zprávy za rok 2018 
● Střednědobá evaluace, předložit KK do 25. 6. 2019 
● Členské příspěvky a jejich navýšení (zajistit 5% spoluúčast na provozní a 

animační činnost). 

  

 

 


