
 

 

 

Záznam ze zasedání Valné hromady MAS Sdružení SPLAV,  
které se uskutečnilo dne 10.6. 2021 od 15.00 v prostorách komunitní 

zahrady v Záměli.  
 

                       Přítomni: 32 členů MAS, VH byla usnášeníschopná 
 
Program:  

 
1. INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ SPLAV 

- SCLLD 21-27 
✓ Byla podána žádost o finanční prostředky SCLLD v období 2021-27 

• Předpokládaný další průběh IROP: 
o Posuzování a schvalování do konce srpna 
o V červenci až září příprava akčního plánu IROP, schvalování během podzimu a zimy 
o Uzavírání smluv s ŘO v první polovině 22 
o První výzvy IROP v druhé polovině 22 
o Opatření – doprava, sociální služby (vyjma komunit. center), krizové situace (i JPO5), 

kulturní památky (zapsané, muzea, knihovny), vzdělávání (MŠ, ZŠ), cestovní ruch 
(infocentra, mobiliář), veřejná prostranství.  Přibližná celková alokace cca 50 mil.Kč. 
Obcím i dalším vhodným žadatelům bude rozeslán přehled možných opatření 
s dotazníkem na připravované záměry. 

• Předpokládaný průběh PRV (SZP): 
o Pro rok 22 a 23 předem uvolněno 7,14 mil. Kč z nové alokace + zbylá částka z 5.výzvy= 

cca 8.5 mil. Kč -výzvy průběžně podle stávajících pravidel 
o V roce 22 fiche 26 (obce) a 12 (nezemědělské podnikání), alokace 3 a 1 mil. Kč. Opatření 

fiche 26 bude vybráno na základě průzkumu mezi žadateli. 
o V roce 23 fiche 9 (zemědělci), alokace 4,5 mil. Kč 
o V roce 22 (23) příprava a schvalování akčního plánu, uzavírání smluv s ŘO 
o První výzvy PRV nová pravidla v roce 24 
o Opatření podnikatelská stejná, u nezemědělského podnikání zaměřená na mikropodniky, 

obecní podle dohody s IROP. Přibližná celková alokace cca 25 mil. Kč. 

• Předpokládaný průběh OPZ+ 
o Klíčový projekt MAS zahrnující více aktivit 
o Předpoklad – terapeutická zahrada Záměl, dobrovolnické centrum, ? 
o Příprava projektu, projednání, posuzování podzim a zima 21-22 
o Uzavření smlouvy s ŘO 22 
o Zahájení realizace podzim 22 
o Opatření – neregistrované sociální služby a související činnosti, alokace cca 12 mil. Kč. 

• Předpokládaný průběh OPŽP 
o Jen omezená nabídka, nevyjasněné 
o Akční plán, smlouva, první výzvy nejdříve v roce 22 
o Opatření – zateplování a úspory energie veřejných budov, alokace podle zájmu žadatelů 

• Předpokládaný průběh OPTAK 
o Jen omezená nabídka, nejasné 
o Akční plán, smlouva, první výzvy nejdříve v roce 22 



 

 
o Opatření – automatizace, digitalizace, nové technologie v podnikání, alokace podle zájmu 

žadatelů. Určeno pro malé a střední podniky. 

• Předpokládaný průběh OPJAK (šablony) 
o Registrace do 3.kola končí 30.6., konec realizace 6/23. 
o O projektech zjednodušeného financování v dalším období není rozhodnuto. 

 
✓ SCLLD 2016-22 

• IROP-k rozdělení pro poslední výzvu zbývá cca 4,2 mil. Kč, z toho 1,0 mil. Sociální služby a 3,2 
mil. Bezpečná doprava. Výzvy a hodnotící kritéria jsou schváleny MMR a  zadány do ISKP a 
vyhlášeny od cca 14.7. do 20. 9. 2021. Tím bude alokace IROP 16-21 vyčerpána. 

• PRV-projekty 5.výzva jsou hodnoceny, Výběrová komise bude zasedat 15. a 16. 6. Finanční 
prostředky dostačují k pokrytí všech projektů, pokud Programový výbor schválí přesun 
nedočerpaných alokací z ostatních fichí.  
 

- MAP  

• MAP 18-22 činnost pokračuje do 3/22. Z největších akcí:  
o Soutěž barvy a nálady podzimu - 115 fotografií, 25 soutěžících 10-22 let  
o Olympiáda regionálních znalostí – 120 dětí (40 družstev) z 6 škol, 3 kola (test, on-line 

soutěž, 3 volná témata (zaměřeno na Orlické hory a CHKO), vítěz GRK, Javornická 
o Klíč zajímavých druhů rostlin a živočichů, 50+50 – podpora místně zakotveného učení, 

spolupráce s AOPK CHKO Orlické hory k 50 letům 
o Medailonky o významných osobnostech (Miroslava Šustrová krajkářka, Jiří Mach historik, 

Jiří Šulc  zakladatel CHKO, fotograf – připomínání místních tradic a osobností 
Vše v záložce MAP ke shlédnutí 

• MAP 22-24.  Připravuje se žádost, překlenovací projekt zaměřený na teoretické výstupy. 
 

- Mezinárodní projekty 
K 8.6. má MAS v realizaci 8 mezinárodních projektů a 3 podané žádosti. Nejaktivnější je projekt Enklávy 
života, připravují se i aktivity v rámci projektů NICOLE, E-CANLI, ostatní byly posunuty. Projekty finančně, 
zejm. mzdově doplňují základní činnost MAS, jsme neustále vyzýváni k dalším partnerstvím. 
 

- Zahrada Dobromysl 
Činnost se rozbíhá jak v rámci projektu Zahradní terapie v praxi, tak i mimo něj. Cílem je finančně zajistit 
udržení zahrady i v dalším období. Aktivity: 

o Projekt Zahradní terapie v praxi 
o Programy pro MŠ a ZŠ 
o Přírodní zahrada 

 
2. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ SPLAV V R.2020 A 21 

- Informace o výsledku auditu účetnictví a SCLLD za rok 2020 
- Schválení převodu hospodářského výsledku (zisku 50 398,52 Kč) na účet nerozděleného zisku minulých 

let 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje převod hospodářského výsledku (zisku 50 398,52 Kč) 
na účet nerozděleného zisku minulých let 
Pro: 32 

- Schválení výsledku hospodaření za rok 2020 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 
Pro: 32 

- Informace o  převodu majetku pořízeného v rámci projektu Spolupráce ve využívání kulturního dědictví na 
subjekty, kde je majetek umístěn (Villa Nova, Má Vlast-můj domov, Obec Skuhrov n/B.). Majetek je 
odepsán, zůstatková hodnota je 0. 

- Informace o čerpání  úvěrů ČS:  

•      Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-2.etapa (r.č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/10700) 
– revolvingový úvěr ve výši 1 000 000 Kč se splatností 30.6.2022. 

•      Environmentaly Responsible Local Communities (r.č. 20/000/1931c/452/000002) – provozní 
úvěr 324 626 Kč se splatností 31.3.2024  

 
 



 

 
 

3. VOLBY 
- K 17.6. končí mandát stávající Výběrové komise. Na výzvu se jako zájemce o práci v komisi přihlásili Jiří 

Petrlák, Martina Kosová, Josef Novotný.  
Návrh nové VK: VS-Josef Novotný (obec Záměl), Eva Martinů (obec Lukavice), Zdenka Jedlinská (obec 
Černíkovice), P-Jiří Petrlák, Richard Poláček, Milan Pleva, NO-Martina Kosová (Sdružení Neratov). 
Náhradníci: Jiří Vilímek (obec Lično), Martin Bárta (Farma Třebešov), Marie Andršová (SK Solnice) 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV schvaluje tyto členy Výběrové komise MAS Sdružení SPLAV 
pro období 18.6. 2021 – 17.6. 2022: VS-Josef Novotný (obec Záměl), Eva Martinů (obec Lukavice), Zlenka 
Jedlinská (obec Černíkovice), P-Jiří Petrlák, Richard Poláček, Milan Pleva, NO-Martina Kosová (Sdružení 
Neratov). Náhradníci: Tomáš Vilímek (obec Lično), Martin Bárta (Farma Třebešov), Marie Andršová (SK 
Solnice) 
Pro: 23, zdržel se: 9 

 
4. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

- Ukončení členství 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV bere na vědomí ukončení členství členů Obec Voděrady, 
Lubomír Novohradský a Eleonora Dujková, s.r.o. k 10.6.2021. 
Pro: 32 

- Přijetí nových členů 
Usnesení: Valná hromada Sdružení SPLAV souhlasí s přijetím organizace Farní Charita Rychnov n/K. 
(zastoupení PharmDr. Ilonou Mikušovou) a Spolek přátel historie Vamberka (zastoupení panem Vladimírem 
Sodomkou) 
Pro: 32 

- Představení zájemců o členství 
Škoda Auto, pan Jakub Jedlinský 

 
5. Připravované aktivity 

- Spolupráce s Škoda Auto: 

• Grantová výzva Moderní útočiště, cíl spolupráce pro místní komunity 

• Grantová výzva Young LEADERS, cíl vybudování kreativně-inovačního centra 

• Další připravované aktivity: 
o Výsadby zeleně v rámci projektu Enklávy života a Výsadby v CHKO 
o Letáky a tabule k bezpečnosti cyklodopravy 
o Veletrh Maker Fair 

- Spolupráce s Policií ČR: 

• Návrh letáků a tabulí k bezpečnosti cyklodopravy 

• Soutěž k bezpečnosti silničního provozu 

• Stolní kalendář s radami pro seniory 
- Expedice Polsko 11.9. 
- Malá divadelní představení Podorlických tradic a svátků (Rokytnice 25.7., Lukavice 14.15.8., Neratov, 

Záměl 5.7., Doudleby 20.6.) 
- Vzdělávací semináře, besedy  
 

6. Různé 
Členům MAS byla nabídnuta exkurze   po terapeutické zahradě a zkušební kolo otázek olympiády regionálních 
znalostí.       
 
 
 
10.6.2021 zaznamenala K. Holmová 
 
 
 


