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Přítomní členové: 

Dle prezenční listiny přítomni 4 členové Rady MAS Krkonoše, omluveni 3 z celkového počtu členů 7. 

- účast 3 členů z Kontrolní komise MAS Krkonoše, omluveni 2 členové z Kontrolní komise MAS 

Krkonoše 

- 4 hosté – zaměstnanci MAS Krkonoše a místostarosta obce Rudník 

 

Program:  

1) Členství v MAS Krkonoše 

2) Aktuální situace MAS Krkonoše - Program rozvoje venkova (dále jen PRV) 

3) Aktuální stav MAS Krkonoše - Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) 

4) Operační program zaměstnanost (dále jen OPZ) 

5) Chod MAS Krkonoše 

6) Projednání dopisu z agrární komory 

7) Plán činností MAS Krkonoše v dalším období 

 

Zápis z jednání: 

a) Rada byla zahájena včas v 16:00 hod. po příchodu všech účastníků a byla usnášeníschopná. 

b) Členové Rady projednali a schválili účast hostů zaměstnanců MAS Krkonoše - Zdeněk Hefka, 

Petra Hartmanová, Kateřina Fejglová, místostarosta Rudníku – Jiří Vondrák (hlasování pro 4, 

proti 0, zdržel se 0). 

c) Předseda p. Maloch zahájil a vedl jednání. 

d) Rada určila zapisovatelku Petru Hartmanovou (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0). 

e) Rada určila ověřovatele Ivanu Čílovou (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0). 

f) Rada projednala a schválila nové členství Městyse Mladé Buky v MAS Krkonoše (hlasování 

pro 4, proti 0, zdržel se 0) a zájem o členství ZŠ a MŠ Lánov, které bylo odloženo. 

g) Rada schválila o navýšení pracovního úvazku Petra Hartmanové a Kateřiny Fejglové od 1.1. 

2019 (z polovičního na plný úvazek - hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0).  

h) Rada schválila 1. výzvu MAS Krkonoše pro vzdělávání (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0). 

i) Rada schválila hodnotící kritéria IROP (Cyklistika a bezpečnost dopravy, Sociální a návazné 

služby, Infrastruktura vzdělávání). 

Body jednání Znění 
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1 Pan Maloch informoval přítomné o zájmu Městyse Mladé Buky zastoupeným paní 
Mgr. Lucií Potůčkovou a ZŠ a MŠ Lánov zastoupenou Mgr. Radmilou Konikovou stát 
se členem MAS Krkonoše. Členství městyse Mladé Buky bylo schváleno a zájem o 
členství ZŠ a MŠ Lánov bylo odloženo na další jednání Rady MAS Krkonoše 
z důvodu doplnění informací a projednání se zřizovatelem základní školy. 

2 Pan Maloch předal slovo paní Fejglové, aby Radu seznámila s novinkami v rámci OP  
PRV. Bylo podáno 24 žádostí o poskytnutí dotace a 12 z nich již prošlo kontrolou 
SZIF. U 10 bylo vyhlášeno výběrové řízení a 1 z žadatelů ukončil administraci z 
důvodů chybně zadaného výběrového řízení a následně uložené sankce ze strany 
SZIF. 19. 1. 2019 by mělo být zahájeno podepisování smluv o poskytnutí dotace s 
žadateli. I když byly žádosti ze strany MAS podány v termínu, je možné, že celková 
alokace na PRV bude krácena, protože nebude splněna podmínka vyčerpání 50% z 
celkové alokace do konce roku 2018. Jak ale bude SZIF postupovat, není zatím 
zcela jasné.  Nové výzvy budou vyhlášeny leden-únor 2019 a to v těchto 
projektových opatření: Investice do zemědělských podniků, Investice do 
zpracování produktů a Diverzifikace zemědělství. 

3 Paní Hartmanová informovala Radu o vyhlášení 1. výzvy IROP MAS Krkonoše, která 
je zaměřena na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury základního 
vzdělávání dle „nadvýzvy“ č. 68. Výzva bude vyhlášena 13. 12. 2018, min. celkové 
způsobilé náklady jednotlivých projektů je 400 000,-Kč a maximální 1 570 000,-Kč. 
Konec výzvy je stanoven na 28. 2. 2019. MAS Krkonoše uspořádala dne 11. 12.2018 
od 10:00 hod. v Lánově seminář pro žadatele. Účast byla hojná z řad ředitelů 
základních škol, poradenských firem a školského odboru Vrchlabí. Veškeré 
informace k výzvě a semináři jsou uloženy na webových stránkách www.mas-
krkonose.cz v sekci Ke stažení – OP IROP. Členové projevili zájem o zorganizování 
semináře, který bude nabídnut především zástupcům obcí. Termín semináře byl 
stanoven na 9. 1. 2019 od 9:30 v prostorách MZ Liberec v Rudníku. Při jednání 
zaznělo, že by MAS Krkonoše měla zahájit součinnost se školským odborem 
v Trutnově a zaktivovat jej. MAS Krkonoše by se měla zaměřit i na šíření propagace 
a publicity MAS Krkonoše, aby především obce, města a kraj věděly o jejich 
aktivitách. Pan Hefka osvětlil, že publicita MAS je již nastartována (Krkonošský 
deník, Vrchlabinky, Trutnovinky, Frekvence 1, Český rozhlas, lokální TV …….). Pan 
Taláb by informace o 1. výzvě IROP šířil i dále mimo území MAS Krkonoše. Projekty, 
které budou v rámci této výzvy podpořeny musí být však realizovány na území MAS 
Krkonoše, musí být zaměřeny na klíčové kompetence IROP a v souladu s Místními 
akčními plány Trutnovsko a Vrchlabí.   
Rada schválila 1. výzvu MAS Krkonoše. 

4 Pan Hefka informoval Radu, že vyhlášení výzev OPZ se přesouvá na začátek roku 
2019. MAS Krkonoše eviduje 2 zájemce o sociální služby.  

http://www.mas-krkonose.cz/
http://www.mas-krkonose.cz/
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5 Pan Maloch předal slovo panu Hefkovi, aby Radu informoval o celkovém chodu 
MAS Krkonoše. Pan Hefka zpracoval depeši, díky které se může žádat o proplacení 
nákladů v kratším období než tomu je u žádosti o platbu, a to po 2-3 měsících. 6. 
12. 2018 MMR proplatilo MAS Krkonoše výdaje v celkové výši 893 402,80 Kč, které 
pokryly splacení úvěru, konto korentu  a MAS Krkonoše je od prosince 2018 
v plusu. Veškeré finanční závazky jsou tím pádem ze strany MAS Krkonoše 
vyrovnány. Dále jsou MAS Krkonoše přislíbeny členské příspěvky např. od obce 
Horní Maršov, Zlaté Olešnice a Kalenská zemědělská, a.s. . Pan Maloch doporučil 
revizi již zaplacených členských příspěvků a Rada se shodla na vyloučení členů, 
kteří členské příspěvky neplatí.  Pan Hefka navrhl koupi ICT technologie pro 
zaměstnance MAS, jelikož všichni používají soukromé (telefony, PC, tiskárny 
apod.). V kanceláři MAS Krkonoše nejsou k dispozici žádné počítače, mobilní 
telefony (pouze 4 SIM karty) a ani tiskárna není funkční. Zaměstnankyně paní 
Fejglová a paní Hartmanová do konce roku 2018 pracují na poloviční úvazky. Od 1. 
ledna 2019 budou pracovat na plný pracovní úvazek. Tím se stabilizují aktivity MAS 
Krkonoše (paní Fejglová - manažerka Programu rozvoje venkova a paní 
Hartmanová - manažerka Integrovaného regionálního operačního programu). 
Počet pracovních míst se tak zvýší ze 2 na 3. Kancelář MAS Krkonoše v Lánově bude 
veřejnosti otevřena po domluvě, a to min. 2x týdně. Obec Lánov, majitel tohoto 
domu, plánuje do konce roku vyměnit klíče od vchodu.  
Rada schválila hodnotící kritéria k celému IROPu dle úprav z CEP od paní Janákové 
a pozdějších úprav dle požadavků Řídícího orgánu.  

6 Paní Vanclová informovala ostatní účastníky o dopisu paní Jezberové z Agrární 
komory, která osobně navštívila MAS Krkonoše. Rada projednala obavy paní 
Jezberové ohledně nedostatečného zajištění finančních prostředků MAS Krkonoše 
a navrhla, aby pan Hefka připravil podklady pro formální odpověď, která by obavy 
z fungování MAS vyvrátila (viz depeše a vyrovnání závazků v bodě 4 - úvěr splacen, 
pozitivní zůstatek na účtě, stabilizace úvazků, podané žádosti v PRV a audit). Dopis 
byl předán panu Hefkovi.  

7 Ohledně budoucích aktivit MAS Krkonoše bylo Radou doporučeno, aby pan Hefka 
připravil podklady k auditu, finanční zprávu s krátkodobým výhledem na rok 2019 a 
inventarizaci účtu. Kontakt na auditní firmu zašle panu Hefkovi pan Grégr. 
Podklady, které se týkají inventarizace MAS Krkonoše za rok 2018, budou řešeny ve 
spolupráci s paní účetní Šírovou. Zaměstnanci MAS Krkonoše informovali Radu, že 
předchozí zaměstnanci MAS Krkonoše nepředali k dispozici tištěné materiály 
týkající se chodu MAS Krkonoše. Dohledaná emailová komunikace končí březnem 
2018.  
 
Náměty na příští zasedání rady jsou: 

● krátkodobá finanční rozvaha MAS Krkonoše 
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● členské příspěvky MAS Krkonoše a Krkonoše - originální produkt a jejich 
vypořádání 

● oficiální odpověd paní Jezberové z Agrární komory 
● audit 
● certifikace nových členů Krkonoše - originální produkt 
● propagace MAS Krkonoše 

 

  

 

 


