
MAS Chrudimsko, z. s. , Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, IČO 01268279 
 

 

 

Zápis z jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z. s. 
konaného dne 12. 11. 2020  

 

On-line účast členů Představenstva: Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. (Jan Doucek), 
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka 
Rybyšarová), Mama klub Chrudim, z.s. (Soňa Janovská), město Chrudim (předseda, 
Šárka Trunečková) 
 
Dále se zúčastnili: Tomáš Černý (manažer MAS) 
 
Zapisovatel: Tomáš Černý  
Ověřovatel: Šárka Trunečková 

S ohledem k opatřením zabraňujícím šíření nemoci covid-19 proběhlo jednání on-line 
formou (per rollam) s využitím videokonference, tedy s využitím dostupných 
technických prostředků. Podíl členů veřejného sektoru v hlasování nepřekročil 49 % 
(jeden ze čtyř). 

Program: 

1. Vyhodnocení žádostí o podporu v rámci programu Malý LEADER MAS 
Chrudimsko pro rok 2021 (výzva č. 1) 

2. Projednání vystoupení obce Smrček z MAS Chrudimsko, z.s. 
3. Projednání vypsání výzvy č. 2 na zbývající předpokládanou alokaci v rámci 

programu Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021  
 

1. T. Černý informoval o obdržených žádostech v rámci programu Malý LEADER 
MAS Chrudimsko pro rok 2021. Následně proběhlo bodové ohodnocení jednotlivých 
žádostí a hlasovaní o schválení jednotlivých projektů, jejich bodového ohodnocení a 
pořadí. V případě schválení projektů Pardubickým krajem a poskytnutí nekrácené 
předpokládané finanční alokace (380 000 Kč) budou podpořeny všechny projekty. 
V případě krácení prostředků Pardubickým krajem budou projekty podpořeny podle 
výsledného pořadí: 

Umístění Název projektu Žadatel Maximální výše 
příspěvku 

1. Obnova a údržba dětských 
hřišť v Chrudimi 
a Medlešicích 

město Chrudim 150 500 Kč 

2. Trouby do vývařovny 
a hladinová plnička 

První zemědělská 
a.s. Tuněchody 

85 155 Kč 

3. Nákup vybavení 
rehabilitační linky 
(LYMFODRENÁŽ BTL – 
6000 LYMPHASTIM 12 
TOPLINE) 

FK Chrudim, z.s. 91 000 Kč 
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1.a USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor přiděluje projektu Obnova a údržba dětských 
hřišť v Chrudimi a Medlešicích, město Chrudim celkem 50 bodů a první místo 
v rámci žádostí zaslaných do programu Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021. 
V případě umístění projektu na pozici s alokovanými prostředky zároveň schvaluje na 
projekt neinvestiční příspěvek v maximální výši 150 500 Kč (přesná částka dle 
konečné výše alokovaných prostředků Pardubickým krajem).  

 

ANO - 3 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 1 
 
 

1.b USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor přiděluje projektu Trouby do vývařovny 
a hladinová plnička, První zemědělská a.s. Tuněchody celkem 40 bodů a druhé 
místo v rámci žádostí zaslaných do programu Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 
2021. V případě umístění projektu na pozici s alokovanými prostředky zároveň 
schvaluje na projekt investiční příspěvek v maximální výši 85 155 Kč (přesná částka 
dle konečné výše alokovaných prostředků Pardubickým krajem).  

 

ANO - 4 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 
 

 
1.c USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor přiděluje projektu Nákup vybavení rehabilitační 
linky (LYMFODRENÁŽ BTL – 6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE) celkem 20 bodů 
a třetí místo v rámci žádostí zaslaných do programu Malý LEADER MAS Chrudimsko 
pro rok 2021. V případě umístění projektu na pozici s alokovanými prostředky zároveň 
schvaluje na projekt investiční příspěvek v maximální výši 91 000 Kč (přesná částka 
dle konečné výše alokovaných prostředků Pardubickým krajem).  

 

ANO - 4 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 
 

 
1.d USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje na základě informací v žádostech 
o podporu První zemědělské a.s. Tuněchody u projektu Trouby do vývařovny 
a hladinová plnička a FK Chrudim, z.s. u projektu Nákup vybavení rehabilitační linky 
(LYMFODRENÁŽ BTL – 6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE) začít s realizací projektu 
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před schválením dotace dotčenými orgány Pardubického kraje. V případě nechválení 
předpokládané dotace nebo krácení předpokládané alokace na projekt však bude 
žadatel financovat projekt z vlastních zdrojů, případně navýší vlastní finanční 
spoluúčast dle konečné alokace. Zároveň Představenstvo-programový výbor ukládá 
manažerovi MAS Chrudimsko informovat o dané skutečnosti dotčené žadatele.  

 

ANO - 4 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

2. T. Černý informoval o usnesení zastupitelstva obce Smrček ze dne 22. 6. 2020 
o vystoupení z MAS Chrudimsko k 31. 12. 2020. Zároveň však obec schválila zařazení 
svého území do územní působnosti MAS Chrudimsko na programové období 2021-
2027. 

 
USNESENÍ 

 
Představenstvo bere na vědomí vystoupení obce Smrček z MAS Chrudimsko, z.s. 
k 31. 12. 2020.  

 
 

 
3. Vzhledem k tomu, že v rámci výzvy k podávání žádostí o podporu do programu Malý 
LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021 místní akční skupina schválila projekty 
s příspěvky v celkové výši 326 655 Kč místo předpokládaných 380 000 Kč, navrhla Š. 
Trunečková vypsání druhé výzvy na zbývající předpokládanou alokaci 53 345 Kč. 
Projekty bude možné předkládat od pondělí 16. listopadu do pondělí 30. listopadu 
(17:00) s tím, že schválené projekty (či projekt) budou v konečném pořadí řazeny za 
již schválené projekty v rámci první výzvy, tedy na 4. místo a dále dle výsledků 
hodnocení. 
 
USNESENÍ 

 
Představenstvo schvaluje vypsání druhé výzvy k předkládání projektů v rámci 
programu Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2021 s navrženými podmínkami.  

 
ANO - 4 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Černý     Ověřil: Šárka Trunečková 
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