Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

Zápis ze sněmu
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
čtvrtek 19. 11. 2015 od 18:00
Kulturní dům Havlovice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přivítání
Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu
Příspěvek na činnost MAS na rok 2016 – schválení
Partnerská základna – zájemce o partnerství – SDH Pilníkov a Myslivecký spolek
Hubertova výšina Čermná
Standardizace MAS – aktuální informace
Aktuální informace z tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční plány pro mateřské a základní školy – projekt MAS
Bilance aktivit v roce 2015 – přehled
Různé
Diskuze
Neformální posezení

1. Přivítání
Předseda programového výboru Jan Šída pozdravil přítomné a předal slovo řediteli MAS Janu
Balcarovi.
Jan Balcar přivítal přítomné a informoval o konání Sněmu v rámci akce Venkovská konference pod
záštitou Celostátní sítě pro venkov (CSV). Následně poprosil krajského koordinátora CSV Jana Groha,
aby řekl pár slov na úvod.
Jan Groh, krajský koordinátor CSV, poděkoval přítomným za účast a krátce shrnul aktivity CSV.
Jan Balcar, ředitel MAS, následně stručně představil návrh programu, který byl rozeslán všem
partnerům.
Usnesení č. 1:
Sněm schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – viz příloha č. 1.
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

2. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu
Sněm MAS schválil, aby mandátová a návrhová komise pracovaly dohromady v počtu tří členů.
Souběžně schválil zapisovatelku a dva ověřovatele zápisu.
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Usnesení č. 2:
Sněm MAS schvaluje mandátovou a návrhovou komisi jako tříčlennou ve složení T. J. Sokol Libňatov
(Kateřina Valdová), Lesy – Voda, s.r.o. (Jan Šída), obec Vítězná (Petr Hrubý).
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Usnesení č. 3:
Sněm MAS schvaluje zapisovatelku Radku Jansovou a ověřovatele zápisu obec Suchovršice (Lenka
Hozová) a obec Chotěvice (Vladimír Lukeš).
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

3. Příspěvek na činnost MAS na rok 2016 – schválení
Jan Balcar informoval o aktuálním počtu partnerů. Rovněž uvedl, že dva subjekty (ZOOSERVIS –
Tomáš Krejčí, Sdružení Franze Wihana – Ludmila Krejčová) dosud nezaplatily členský příspěvek na rok
2015 a z finančních důvodů požádaly o posunutí splatnosti příspěvku na prosinec 2015. Programový
výbor navrhl výši příspěvku na rok 2016 stejnou jako na rok 2015.
Usnesení č. 4:
Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na činnost na rok 2016 – viz příloha č. 2.
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

4. Partnerská základna
Jan Balcar informoval o zájmu dvou subjektů o partnerství s Místní akční skupinou Království –
Jestřebí hory, o.p.s. Poté vyzval přítomné zástupce obou organizací, aby se stručně představili.
Libor Luňák z SDH Pilníkov stručně představil činnost spolku.
Usnesení č. 5:
Sněm schvaluje přijetí SDH Pilníkov za partnera MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0
Lucie Grofová z Mysliveckého spolku Hubertova výšina Čermná rovněž stručně představila činnost
svého spolku.
Usnesení č. 6:
Sněm schvaluje přijetí Mysliveckého spolku Hubertova výšina Čermná za partnera MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

2

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

5. Standardizace MAS – aktuální informace
Jan Balcar informoval o dokončení procesu standardizace MAS a splnění všech potřebných kritérií.
SZIF a MZE ČR již vydaly OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDU MAS, které potvrzuje, že Místní akční
skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., IČ: 27511227 splňuje požadavky stanovené Metodikou pro
standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020.
Osvědčení je součástí zápisu formou přílohy č. 3.

6. Aktuální informace z tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Kateřina Valdová seznámila přítomné s aktuálními pracemi na Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje. Prvního září byla vyhlášena výzva na podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje. Podmínkou pro podání žádosti je schválená standardizace, což MAS KJH již splnila –
viz předchozí příspěvek J. Balcara.
Stále není 100 % vyjasněná konečná finanční alokace ani podpora MAS v jednotlivých OP (MAS KJH,
o.p.s., v tuto chvíli podpořena v IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP Výzkum, vývoj, vzdělávání).
Aktuálně se zpracovává strategická a implementační část. K. Valdová avizovala, že v lednu a únoru
budou svolány kulaté stoly s jednotlivými zájmovými skupinami MAS a následně bude svolán sněm,
který by měl strategii v její finální podobě schválit. Předpokládá se, že v březnu bude podána žádost o
schválení strategie na MMR.

7. Místní akční plány pro mateřské a základní školy – projekt MAS
Jan Balcar informoval sněm MAS o přípravě projektu na tvorbu Místního akčního plánu, jehož bude
MAS nositelem. Jedná se o projekt zaměřený na mateřské a základní školy a MAS jej bude tvořit pro
území ORP Trutnov a obec Čermnou – vznikne koncepční dokument pro oblast vzdělávání. Termín
podání žádosti je 24. listopadu 2015.

8. Bilance aktivit v roce 2015 - přehled
Kateřina Valdová stručně informovala o aktivitách MAS v roce 2015, mezi něž patří například zapojení
do projektů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, projektů Úřadu práce apod. Dále
i prostřednictvím fotodokumentace představila akce, jež MAS pořádala nebo na nichž se alespoň
podílela – O sošku podkrkonošské Sněženky, Trojboj studentského parlamentu, Olympiáda pro starší
a pokročilé. U poslední jmenované akce upozornila na vzrůstající tendenci a počet zapojených osob a
subjektů a požádala především starosty o větší podporu akce. MAS rovněž podpořila akce Igelitiáda a
Vlajka pro Tibet.
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V oblasti mezinárodní spolupráce došlo k jednáním s organizacemi z Polska, Slovenska a Ukrajiny.
Během říjnové exkurze do partnerského mikroregionu Poondavie byla prohloubena dosavadní
spolupráce, a to podpisem partnerské smlouvy s nově vzniklou MAS Poondavie.
MAS je rovněž účastníkem jednání Krajského sdružení MAS, pracovních skupin NS MAS a Spolku pro
obnovu venkova.

9. Různé
Kateřina Valdová informovala o spolupráci se Střední školou propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí a požádala o vyjádření názoru přítomných na nově navržená loga MAS, jež jsou vystavena
v prostorách kulturního domu.
K. Valdová zrekapitulovala usnesení za návrhovou a mandátovou komisi.
Usnesení č. 7:
Sněm MAS schvaluje zprávu návrhové a mandátové komise.
Hlasování VS: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Hlasování SS: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 0

10. Diskuze
Proběhla diskuze k využití webů – www.kjh.cz, www.jestrebihory.net a www.podkrkonosi.info –
k propagaci akcí v regionu. Podněty je možné zasílat J. Jörkovi (www.jestrebihory.net) a K. Valdové
(www.kjh.cz, www.podkrkonosi.info).
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11. Neformální posezení
Sněm v závěru pozdravil i zástupce partnerské MAS Poondavie Slavomír Koba.
V Havlovicích, 19. 11. 2015

Zapsala: Radka Jansová

Ověřili: Lenka Hozová, Vladimír Lukeš
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