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Zápis z Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. konaného 
dne 26. 10. 2021  

 

Přítomnost členů Představenstva: Město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Město 
Slatiňany (Josef Prokš), Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. (Jan Doucek), Mama klub 
Chrudim, z.s. (Soňa Janovská – on-line) 
 
Dále přítomni: Petr Řezníček (Institut environmentálních výzkumů a aplikací), Tomáš Černý, 
Michaela Matěnová, Jana Pavlišová 
 
Zapisovatel: Tomáš Černý  
Ověřovatel: Šárka Trunečková 

 

Program: 

1. Spolupráce v rámci projektu ReSAO  

2. Smlouva o provedení auditu 

3. Přihláška uchazečů o členství Hurá na Výlet! a Hurá do lázní s.r.o. 

4. Různé 

 

1. Spolupráce v rámci projektu ReSAO  

Ředitel IEVA (Institut environmentálních výzkumů a aplikací) Petr Řezníček informoval 
přítomné o projektu ReSAO (Regionální strategie adaptačních opatření). Navrhl spolupráci 
na sběru projektových záměrů z území MAS zmírňujících dopady klimatické změny (zadržení 
vody v krajině, protipovodňová opatření). Součástí mohou být i malé projekty jako jsou tůně, 
zasakovací plochy, travní porosty a stromořadí u cest, přirozené úpravy koryt toků (meandry) 
apod. IEVA následně nabízí žadateli v rámci strategie pomoc při přípravě projektu. Pokud 
v místě ještě neproběhly pozemkové úpravy, může projekt připravit i pozemkový úřad. 
Předpokládá se i finanční podpora Pardubického kraje na náklady vynaložené při přípravě 
projektové dokumentace. Pardubický kraj bude rozesílat na obce cca do konce října dotazník 
k projektovým záměrům. 
 
Domluvena spolupráce. MAS Chrudimsko rozešle dotazník i na další členy MAS (ne jen 
obce). Obce pak bude kontaktovat telefonicky s informacemi v dotazníku a zjistí podrobnosti 
k projektovým záměrům, které má k dispozici v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD). 
 

2. Smlouva o provedení auditu 

Š. Trunečková předložila návrh smlouvy o provedení povinného auditu od společnosti ESOP 
účetní a daňová kancelář s.r.o. Nově je smlouva navržena na dobu neurčitou s mírně 
vyššími cenami za rok (9 000 Kč bez DPH za průběžný audit, 13 000 Kč bez DPH za 
dokončení auditorských prací spojených s auditem účetní závěrky, 9 000 Kč za ověření 
dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s. 
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USNESENÍ 
 
Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko, z.s. schvaluje Smlouvu o provedení 
auditu se společností ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. v předloženém znění. 
 
ANO - 5 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 
 

3. Přihláška uchazečů o členství Hurá na Výlet! a Hurá do lázní s.r.o. 

T. Černý informoval o přijatých přihláškách ke členství v MAS Chrudimsko od spolku Hurá na 
Výlet! a společnosti Hurá do lázní s.r.o.  
 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor MAS Chrudimsko,z.s. schvaluje jako nové členy spolku 
Hurá na Výlet! a Hurá do lázní s.r.o. Oba členové budou platit členské příspěvky od 
1. 1. 2022. 

 
ANO - 5 
NE – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

 

 

4.  Různé 

M. Lutrová informovala o možnosti realizovat z případné dotace Pardubického kraje (finanční 
prostředky a podmínky zatím v jednání) v roce 2022 pokračování projektu infopointů. Zájem 
projevili zatím zástupci obcí Orel a Tuněchody. V rámci fichí čl. 20 PRV řešených na 
minulém jednání je největší zájem o Mateřské a základní školy.  

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Černý     Ověřil: Šárka Trunečková 
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