
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ 

SPLAV V ROCE 2015 

 

Předseda:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) 

Místopředseda:  Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O.h.) 

Programový výbor: předseda, místopředseda, Vojtěch Špinler (Obec 

Orlické Záhoří), PhDr. Bohumír Dragoun (Sdružení VILLA NOVA středisko 

experimentální archeologie a regionálních dějin),  PharmDr. Ilona Mikušová (CENTRUM ORION, z.s.), Josef 

Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Josef Dušek (ZDOBNICE a.s.)  

 

Zasedání Programového výboru: 17.2., 17.3., 28.4., 9.7., 8.9., 3.12. 

 

Výběrová komise: : Milan Bárta, Milan Hrubý (SK Solnice), Petr Mareš (ORLICKO a.s.) Miroslav Petr (obec 

Pěčín), Božena Šedová (obec Libel), Josef Šmída (obec Voděrady), Marie Trejtnarová ("Má vlast, můj domov") - 

z minulého období-komise v r. 2016 nezasedala 

 

Kontrolní komise: Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice),  Ing. Jiří 

Dostál (Horal a.s. Hláska) 

Členové MAS:  členové orgánů MAS, Ladislav Kubíček (DSO Mikroregion Bělá),  Eva Martinů (Obec Lukavice), 

Vlastimil Zachoval (Základní a mateřská škola Javornice), Rudolf Futter (Město Vamberk), Marie Valášková 

(Obec Rybná nad Zdobnicí), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Josef Novotný (Obec Záměl),  Zdenka Jedlinská (Obec 

Černíkovice), Ing. Ivan Pártl (Obec Zdobnice), Ing. Miroslav Valter (V-STAV RK), Ing. Věra Kulštejnová,  Miroslav 

Bartoš,  ing. Bohumil Staněk (Statek Uhřínov, a.s.),  Vít Kovář,  Karel Pácha, Vladimír Hostinský, Mgr. Michaela 

Prouzová (Regional Development Agency), Rudolf Poláček, Kamila Chudobová (D-agro s.r.o.), Marta 

Woitzechovska (FARMA ORLICE o.p.s.), Jiří Petrlák, Lubomír Novohradský, Libor Matyáš, Milan Pleva, Petr 

Hájek, Olga Tvrdoňová,  Ondřej Hulec (Ekolife - družstvo Orlické Záhoří), Josef Diblík (MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 

"VELEŠOV" POTŠTEJN), Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů Merklovice), Radim Homolka (LLAMARO 

MARTIAL ARTS CLUB o. s.),  Liborem Burianem (Farma Třebešov s.r.o.), Jana Němcová (Sdružení Neratov, 

o.s.),   Ing. Richard Poláček, Petr Dujka (Eleonora Dujková, s.r.o.)  

 

Zasedání Valné hromady: 17.2. ve Slatině nad Zdobnicí, 17.3. v Rychnově nad Kněžnou,  28.4. v Potštejně, 8.9. 

ve Skuhrově nad Bělou, 8.12. v Liberku  

  

Vedoucí manažerka MAS:  Ing. arch. Kateřina Holmová 

Kancelář MAS: bc. Vladimír Bukovský, Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Ing. Petr Janovec, Mgr. Petr 

Olšar 

Komunitní zahrada Doudleby n/O.:  Leona Izakovičová 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (k 31.12. - v září 2015 proběhlo stěhování z kanceláře 

v Kostelci n/O) 

Finanční prostředky: 

Náklady za rok 2015 celkem 2 103 tis. Kč a výnosy 1 292 tis. Kč 



Program LEADER 2007-2013  

V roce 2015 byla ukončena činnost programu LEADER pro období 2007-13. Již neproběhla žádná výzva, pouze 

se realizovaly a vyúčtovávaly závěrečné projekty. Maximální doba realizace projektů a předložení žádostí o 

proplacení byla do 30.6.2015. Dále bylo provedeno cca 80 kontrol udržitelnosti projektů. 

Ve 13 výzvách, které byly v dotačním období vyhlášeny, bylo přijato 186 žádostí o dotaci, MAS podpořila 137 

projektů, z toho SZIF podpořil 127 projektů. Dohodu o poskytnutí dotace podepsalo 126 žadatelů, 1 žadatel 

odstoupil od realizace před podpisem Dohody. Dalších 6 žadatelů na základě různých nepředvídatelných 

okolností realizaci projektu nedokončilo. Jeden žadatel projekt sice zrealizoval, ale na základě chyb při realizaci 

mu dotace ze strany SZIFU nebyla vyplacena. Úspěšně bylo vyúčtováno 119 projektů v celkové výši dotace 42 

834 431 Kč. 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 

Pokračovala práce na SCLLD na roky 2014-2020. V předchozích letech byla zpracována analytická a strategická 

část. Ta byla v roce 2015 průběžně aktualizována o nové poznatky. Zároveň probíhalo zpracování dalších částí 

SCLLD.  

V roce 2015 pokračovaly práce na sestavení strategického plánu přípravou Akčního plánu a Plánu implementace 

SCLLD. Veřejnost, starostové obcí i členové MAS byli znovu dotázáni na připravované záměry, cíle a opatření 

strategie byly konzultovány na odborných pracovištích ORP Rychnov n/K., Úřadu práce v RK, Správy CHKO 

Orlické hory, v řadě vzdělávacích institucí a ve všech obcích na území MAS. Souběžně se schvalováním finální 

podoby jednotlivých operačních programů nabyly na intenzitě i konzultace připravovaných záměrů. Členové 

realizačního týmu se účastnili mnoha školení, která k přípravě SCLLD organizovaly řídící orgány jednotlivých 

programů i další subjekty. MAS se také intenzívně zapojila do spolupráce v rámci Krajské sítě MAS, kde proběhlo 

mnoho diskuzí a výměny know-how. Doposud zpracované části SCLLD (analytická a strategická) byly v dubnu 

předány k oponentuře pověřené agentuře MMR a v červenci byla MAS předána doporučení k úpravě některých 

částí. Náměty byly diskutovány v MAS a následně zapracovány do výsledného dokumentu.  

Nejvýznamnějšími kapitolami SCLLD dokončovanými v druhé polovině roku byla kapitola Monitorovacích 

indikátorů, Akční a Implementační plán a Programové rámce. Seznam možných indikátorů byl vypracován 

zaměstnancem MAS s využitím Národního číselníku indikátorů a indikátorů jednotlivých operačních programů. 

Vhodné indikátory vybrané z těchto zdrojů byly doplněny dalšími indikátory navrženými členy realizačního týmu. 

Poměrně obsáhlý seznam pak byl členy MAS redukován podle možnosti sledování a plnění indikátoru činností 

MAS.  

Akční plán, tedy harmonogram výzev jednotlivých opatření MAS se stanovením alokací, hodnot indikátorů a 

preferenčních kritérií, byl vícekrát v průběhu roku aktualizován z důvodu změn v Operačních programech, 

časových posunů i změn v přidělovaných alokacích. Spolupracovali na něm zaměstnanci kanceláře se členy 4 

pracovních skupin MAS – veřejná správa, podnikání, neziskové činnosti a péče o krajinu. V průběhu posledních 

měsíců před odevzdáním strategického plánu Ministerstvu pro místní rozvoj byly dohodnuté texty drobně 

upravovány v souvislosti s novými metodickými pokyny řídících orgánů jednotlivých OP a zapracovávány do 4 

Programových rámců. 

Společně s Implementačním plánem zpracovaným zaměstnanci MAS na základě zkušeností z předcházejících 

období a v souladu s pravidly jednotlivých operačních programů byl Akční plán předložen členům Sdružení 

SPLAV k projednání a schválení nejprve dne 3. 12. na zasedání Programového výboru a po jeho odsouhlasení 

dne 10. 12. 2015 Valné hromadě MAS. Na tomto zasedání schválili členové Valné hromady MAS Programové 

rámce a Akční plán strategického plánu komunitně vedeného místního rozvoje a pověřili kancelář MAS jeho 

podáním na MMR. 

 



Společně pro další vzdělávání  

Sdružení SPLAV bylo partnerem v projektu zaměřeném na vzdělávání obyvatel malých sídel, který začal v roce 

2014. Projekt byl financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 

Individuální další vzdělávání. V rámci několika seminářů měla široká veřejnosti z obcí a malých měst našeho 

území možnost zdokonalit se ve 3 oblastech - ICT dovednosti, Právní vzdělávání a Spotřebitelská gramotnost  

Semináře se účastnili ekonomicky aktivní obyvatelé obcí/měst do dvou tisíc obyvatel ve věku 16-64 let z regionu 

Rychnovska a Písecka (jako dalšího partnera projektu) a probíhaly od prosince 2014 do dubna 2015. Projekt 

končil v červnu 2015. 

 

Projekty spolupráce 

Life from Soil (Život z půdy) 

ERASMUS+, 9/2015 – 8/2017. 

Projekt s 8 zahraničními partnery ze Slovenska, Finska, Slovinska, Maďarska, Itálie, Španělska, Rumunska a 

Velké Británie byl zahájen v září 2015. První setkání všech partnerů, proběhlo 19. – 22. 10. u hlavního partnera, 

neziskové organizace SOSNA, kousek od Košic. Na programu setkání bylo především stanovení harmonogramu 

projekt a rozdělení úkolů všech klíčových aktivit projektu mezi jednotlivé partnery. Hlavní výstupy projektu byly 

realizovány až v dalších letech.   

 

Komunitní zahrada v Doudlebách n/O. 

Od 1.4. byly prostřednictvím úřadu práce přijaty 2 zaměstnankyně na údržbu zahrady. Do činnosti se brigádnicky 

zapojily i ostatní zaměstnanci MAS. Během roku byly v prostorách zahrady pořádány nejrůznější akce, jako např. 

jarní aranžování, zdravé zahradní vaření, slavnost pro děti, bylinková neděle apod. Rovněž byla navázána 

spolupráce s místními školami, které zahradu pravidelně využívaly. 

 

Partnerská setkání 

V roce 2015 se konala tato partnerská setkání: 

Ve dnech 15. – 18. června 2018 navštívili MAS Sdružení SPLAV zástupci ze tří sousedících MAS v Estonsku 

nedaleko hlavního města Tallinu s cílem navázat další spolupráci. Zajímali se především o projekty obcí a 

neziskových organizací, které prokazatelně zlepšily život místních obyvatel. Program byl opravdu bohatý, během 

čtyřdenní exkurze navštívili Záměl, Doudleby nad Orlicí, Rokytnici v Orlických horách, Neratov, Orlické Záhoří, 

Skuhrov nad Bělou, Osečnici, Bílý Újezd, Synkov-Slemeno i Rychnov nad Kněžnou. 

Dne 23.6. 2015 se MAS zúčastnila konference CLLD IMPLEMENTATION – WHERE WE ARE GOING, 

(Komunitně vedený místní rozvoj – Kam směřujeme) v Bruselu. Byla pořádána mezinárodní neziskovou 

organizací ELARD (European LEADER Association for Rural Development) a volně navazovala na tematicky 

podobně laděnou konferenci v předchozím roce. Sdružení SPLAV zde prezentovalo projekt Zahrady u SPLAVu. 

V listopadu 2015 proběhlo setkání se zástupci dvou polských MAS, a to s Lokalnou Grupou Dzialania 

´Partnerswo Sowiogórskie´ a Lokalnou Grupou Dzialania ´Ujście Baryczy´. Hlavním smyslem setkání bylo 

dohodnout se na tématech společných projektů, které by se měly realizovat v nadcházejícím programovém 

období EU. 

 

 

 



Strategie obcí  

Ve druhé polovině roku 2015 začala MAS připravovat realizaci Strategií rozvoje obcí na území Sdružení SPLAV. 

Zúčastnila se semináře na metodiku tvorby těchto strategií a zároveň oslovila obce na svém území. Smlouva na 

1. strategii (pro obec Pěčín) byla podepsána 11.12.2015. 

 

 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů  

Projekt pokračoval z roku 2014. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR) a MAS 

Sdružení SPLAV jedním z partnerů projektu. Projekt končil 30.11.2015. 

Cílem projektu bylo získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Sdružení SPLAV a 

hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. V předchozím období MAS 

vybrala 3 témata, kterými se v roce 2015 podrobněji zabývala (Zaměstnanost, Regionální školství a Odpadové 

hospodářství). V rámci projektu MAS pořádala 2 kulaté stoly pro všechny starosty v územní působnosti MAS. 1. 

setkání proběhlo v únoru 2015 a byl na něm představen projekt a zároveň i Sdružení místních samospráv. Na 

druhém zasedání byly prezentovány výsledky projektu a nastíněny další možnosti spolupráce obcí. 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Sdružení SPLAV, z.s. nevyvíjelo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Sdružení SPLAV, z.s. dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci se pravidelně 
účastní školení a jiných forem vzdělávání.  

Informace o existenci organizační složky v zahraničí  

Sdružení SPLAV, z.s.  nemělo k 31. 12. 2015 žádnou zahraniční složku.  

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 

Zakládací listina, stanovy spolku byly schváleny v rámci standardizace MAS a certifikace ISO, jsou platné a 
funkční. Volby do orgánů MAS se budou konat v roce 2018. 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 

 

 

 

 

Leden 2016; Sdružení SPLAV, z.s.; 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1560 


