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Přítomní členové: 

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

- 3 hosté – zaměstnanci MAS Krkonoše 

Program:  

1) Schválení výběrové komise na KOP 

2) Změna finančního plánu IROP – kurzové změny 

3) Nastavení hlasování Per rollam v jednacím řádu 

4) Webové stránky 

5) Prezentace MAS (Podhory, Den Městyse, Polytechnické centrum) 

6) Schválení výběru brigádníka KOP a admin. pomoc (Jan Malčák a Jiří Matouš) 

7) Návrh k rozšíření kompetencí Rady 

8) Přijetí nových členů MAS 

9) Schválení výzvy PRV 

10) Informace o OPZ  

11) Jiné 

 

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 (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 Michala Vávru (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0). 

f) Rada schválila nové členy výběrové komise KOP (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0). 

g) Rada projednala a schválila finanční změnu CLLD 

h) Rada schválila dopracování pravidel schvalování per rollam  

i) Rada schválila pomocnou sílu na KOP, Jana Malčáka a Jiřího Matouše 

j) Rada projednala a schválila návrh rozšíření kompetencí Rady pro Členskou schůzi 

k) Rada projednala a schválila nové členství (hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0) krom Spolku 

přátel Bolkova 

l) Rada schválila 2. výzvu PRV a její pozdější znění dle připomínek ŘO (hlasování pro 4, proti 0, 

zdržel se 0) 

m) Rada projednala a schválila návrh 1. výzvy OPZ a její pozdější znění dle připomínek ŘO 
(hlasování pro 4, proti 0, zdržel se 0) 
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Body jednání Znění 

1 Schválení výběrové komise KOP:  
MAS Podchlumí 
Friesovy boudy – Karel Polívka 
MAS Krkonoše – Petra Hartmanová 
Svazek měst a obcí Krkonoše – Michal Vávra 
Fyzická osoba – Olga Hájková 
Emba – Jiří Šťastný 
Fyzická osoba – Jan Malčák 
Zemědělec – Jaroslav Zink 
 

2 V dubnu proběhl veřejný průzkum, při kterém bylo zjištěno, že na území MAS 
Krkonoše není absorpční kapacita pro sociální podnikání (sběr projektových záměrů 
pro vyhlášení výzev z OPZ a IROP). Byla komunitně projednána změna finančního 
plánu CLLD, a to snížení rezervní finanční alokace o 3 440 566,-Kč z důvodu pohybu 
měnového kurzu. Finanční alokace se týká IROP (A, B, C, D ze strategie). Všichni se 
shodli na odebrání poměrové části ze 3 opatření: A – Infrastruktura soc. služeb a soc. 
začleňování, B – Infrastruktura soc. podnikání a D – Doprava). 
 

3 Nastavení metodiky a hlasování Per rollam v jednacím řádu, které ve stanovách 
MAS není blíže specifikováno (kdo, kdy, jak, co se stane v případě malého počtu 
hlasujících emailem) – právnické služby. První placená konzultace se bude týkat, co 
se stane v případě menšinového hlasování a zdali hlasování bude platné. Dále se 
zkonzultuje možnost dobrovolných příspěvků za materiál na workshopech MAS. 
 
Zajistit vyšší aktivitu členů MAS na členských schůzích, vyšší četnost setkávání 
z důvodu schválení podkladů pro vyhlašování výzev a administrace. 

4 Webové stránky – vyhlášení výzev OPZ a prodloužení IROP (problém stávajících 
výzev IROP na „starých“ webových stránkách a vyhlášení nových výzev z OPZ a PRV 
na „nových“ webových stránkách. Webové stránky jsou v realizace, na staré nelze 
nic doplnit a budou překlopeny do nových. 
 
Zaplacena doména mas-krkonose.cz i maskrkonose.cz, emaily fungují na obojích. 
Spravuje Pankrea z Hradce Králové. 

5 Prezentace MAS a Krakonošovy stopy (Podhory – pro zemědělce, Den Městyse – 
KOP a výzvy, Polytechnické centrum – řemeslné dílny a IROP, Vesnice roku - KOP). 
Zájem o prezentaci MAS a workshopů mají i další města.  
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6 Rada schválila výběr pomocné síly – Jan Malčák (KOP) a Ing. Jiří Matouš – pomoc 
s evaluací, finančním plánem a strategií (DPP či DPČ). 

7 Návrh k rozšíření kompetencí Rady – schváleno Radou a předání na členskou schůzi 
(buď se scházet častěji, vyšší účast a zajistit funkční hlasování per rollam) 

8 Rada schválila přijetí nových aktivních členů MAS (Hartmanová Petra – 
podnikatelka, Fejglová Kateřina – fyzická osoba, Vlasák – podnikatel, Tippelt – 
zemědělec, Eva Edler – podnikatelka, Pomikálek – podnikatel, Hájková Olga – 
fyzická osoba, Obec Lampertice, Čakrt – podnikatel (hlasování pro 4, proti 0, zdržel 
se 0). Spolek přátel Bolkova hlasování odloženo.  

9 Schválení výzvy PRV – 2. výzva bude shodná s 1. výzvou pouze kritéria byla 
pozměněna na základě plnění indikátorů. Do 14 dnů bude zadána do systému a na 
webové stránky. Schválení finální výzvy proběhne na další radě. 
 
V příštím roce bude vyhlášena 3. výzva a 4. výzva na dočerpání. Indikátory jsou 
plněny. Pracovní místo je 1. Indikátor Podpora malých podniků bude naplněna. 
Zájem o 2. výzvu veliký. 
 
U 1. výzvy PRV  probíhá kontrola fyzické realizace projektů a žádosti o platbu 

10 Informace o OPZ – paní Matějková z MPSV schválila výzvu pro rodinná opatření a 
sociální služby a můžeme vyhlásit. Rada projednala a schválila předběžné vyhlášení 
výzvy z OPZ.  

  
Náměty na příští zasedání rady jsou: 

● členská schůze – 25. 6. 2019 od 16:00 hod., zasedací místnost v Zámku ve 
Vrchlabí (14 dní před) 

● příspěvky obcí, měst a zemědělců, kteří již žádali o dotace a byly ze strany 
ministerstvech zasmluvněny.  
 

  

 

 


