
 

1/3 
 

1/3 

 Zápis z jednání Představenstva – programového výboru MAS Chrudimsko, z.s. 

Datum jednání: 18. 1. 2022 

Čas zahájení jednání: 9:00 

Místo jednání: Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim 

 

Přítomnost členů Představenstva – programového výboru: 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (místopředseda, Lenka Rybyšarová), Mama klub Chrudim, 

z.s. (Soňa Janovská), město Chrudim (předseda, Šárka Trunečková), město Slatiňany (Josef Prokš), Vodní zdroje 

Chrudim, spol. s r.o. (Jan Doucek) 

Dále přítomni: Tomáš Černý (manažer MAS) 

Zapisovatel: Tomáš Černý 

Ověřovatel: Šárka Trunečková 

Program: 

1. Výsledky hlasování per rollam 

2. Projednání projektové Fiche 9 v rámci programového rámce PRV 

3. Projednání Výzvy MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 včetně projektových fichí výzvy č. 6 v rámci PRV 

4. Spolupráce MAS Chrudimsko a města Chrudim v rámci MAP rozvoje vzdělávání 

5. Spolupráce v rámci projektu RESAO 

6. Projednání práce z domu (home office) zaměstnanců MAS  

7. Příspěvek na propagaci značky Železné hory – regionální produkt 

8. Zvýšení mzdy vedoucí kanceláře MAS v rámci SCLLD 

 

1. Výsledky hlasování per rollam 

 

Tato forma hlasování byla zvolena vzhledem k opatřením souvisejících s COVID19. 

Členové představenstva byli informováni o výsledcích hlasování per rollam ze dne 5. 10. 2020, 12. 11. 2020, 

25. 11. 2020, 14. 12. 2020, 15. 3. 2021, 6. 4. 2021, 27. 4. 2021, 16. 6. 2021, 11. 8. 2021, 30. 8. 2021, 8. 12. 

2021 a 17. 12. 2021. 

 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor bere na vědomí výsledky hlasování formou per rolam ze dne 5. 10. 2020, 

12. 11. 2020, 25. 11. 2020, 14. 12. 2020, 15. 3. 2021, 6. 4. 2021, 27. 4. 2021, 16. 6. 2021, 11. 8. 2021, 30. 8. 

2021, 8. 12. 2021 a 17. 12. 2021. 

 

ANO – 5 

NE – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 



 

2/3 
 

1/3 

2. Projednání projektové Fiche 9 v rámci programového rámce PRV 

Přítomní členové byli seznámeni s návrhem Fiche 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech.  

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje Fichi 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech v předloženém znění a pověřuje pracovníky kanceláře MAS k podání Fiche ke schválení na SZIF. 

ANO – 5 

NE – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

3. Projednání Výzvy MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 

venkova na období 2014–2020 včetně projektových fichí výzvy č. 6 v rámci PRV 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje Výzvu č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 

19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 včetně projektových fichí výzvy č. 6 v rámci 

programového rámce PRV. 

ANO – 5 

NE – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 

4. Spolupráce MAS Chrudimsko a města Chrudim v rámci MAP rozvoje vzdělávání 

 

Přítomní byli seznámeni s možností využití pracovnic kanceláře MAS v rámci realizace MAP 3 na základě 

DPP. Pracovnice MAS budou s podrobnostmi blíže seznámeny manažerkou MAP (časová náročnost), ověří 

u SZIF nebezpečí střetu zájmů (hodnotitelky MAS x DPP u města Chrudim, které podává žádosti o podporu 

prostřednictvím MAS) a do konce týdne předloží předsedkyni MAS své stanovisko.  

 

5. Spolupráce v rámci projektu RESAO 

 

Vzhledem k nevyhovujícímu znění dotazníku rozeslaného Pardubickým krajem pro účely sběru 

projektových záměrů MAS bylo domluveno vytvoření vlastní stručného dotazníku. Znění dotazníku připraví 

předsedkyně a manažer MAS. Pracovnice kanceláře následně dle původního plánu obvolají obce s dotazy 

uvedenými na dotazníku. Ostatním členům (mimo obce) MAS bude dotazník rozeslán elektronicky.   

 

6. Projednání práce z domu (home office) zaměstnanců MAS 

 

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření nemoci covid-19 a opatřením vlády se přítomní shodli na 

nutnosti práce z domu (home office) zaměstnanců MAS Chrudimsko. Home office předběžně schválila po 

konzultaci s manažerem předsedkyně MAS již od pondělí 17. 1. 2022. Členové představenstva tento její 

záměr potvrdili a prodloužili do odvolání.  
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USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje práci z domu (home office) zaměstnanců MAS Chrudimsko, 

z.s. s platností od 17. 1. 2022 do odvolání. Zároveň pověřuje předsedkyni MAS odvoláním režimu home 

office na základě vlastního zvážení aktuální situace. 

ANO – 5 

NE – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 

7. Příspěvek na propagaci značky Železné hory – regionální produkt 

 

Manažer MAS informoval o žádosti MAS Železnohorský region o příspěvek na společnou propagaci značky 

Železné hory – regionální produkt ve výši 10 000 Kč. Příspěvek by byl použit na propagační materiál (noviny 

– Doma v Železných horách) propagující značku a produkty. Zmínil také možnost podpořit značku v rámci 

spolku Chrudimsko-Hlinecko (takto byla podpořena v r. 2021). S ohledem na aktuální finanční situaci MAS 

a nutnost jiných výdajů se členové shodli na maximální možné výši příspěvku 5 000 Kč, avšak jako 

efektivnější shledali podpořit nové producenty zaplacením prvního příspěvku za certifikaci. Pověřili 

manažera MAS, aby projednal možnost podpory značky v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko. Rozhodnutí 

o příspěvku v rámci MAS bylo odloženo na další jednání.  

 

8. Zvýšení mzdy vedoucí kanceláře MAS v rámci SCLLD 

 

Na základě doporučení manažera MAS, zodpovědnému přístupu k pracovním záležitostem a aktuálnímu 

růstu životních nákladů bylo schváleno zvýšení hrubé měsíční mzdy zastupující vedoucí pracovnice pro 

realizaci SCLLD o 3 000 Kč na 35 000 Kč. 

 

USNESENÍ 

Představenstvo-programový výbor schvaluje navýšení hrubé měsíční mzdy zastupující vedoucí 

pracovnice pro realizaci SCLLD na 35 000 Kč s platností od 1. 2. 2022 a pověřuje předsedkyni MAS 

podepsáním dodatku pracovní smlouvy. 

ANO – 5 

NE – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

 

 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Černý     Ověřil: Šárka Trunečková 
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