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Zápis z 50. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti 

Podhůří Železných hor konané dne 25.4.2022. 

 

 

 
 

Zapisovatel:   Jana Baladová 

Ověřovatel zápisu:  Andrea Culková 

 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Zpráva o činnosti MAS 

4. Schválení rozpočtu Společnosti  

5. Schválení výroční zprávy Společnosti a účetní závěrky 

6. Schválení auditora 

7. Personální záležitosti 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy (SR) a v 14:00 

hod. zahájil jednání. Oznámil, že je přítomno 7 členů a SR je usnášeníschopná. Poté přítomné 

seznámil s programem jednání. 

 

Návrh usnesení č. 1/50:  

 

SR schvaluje program jednání 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a za ověřovatele zápisu paní Andreu 

Culkovou 

 

Návrh usnesení č. 2/50: 

SR schvaluje jako zapisovatelku Janu Baladovou a jako ověřovatele zápisu paní Andreu 

Culkovou 
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Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

3) Zpráva o činnosti MAS 

Paní ředitelka informovala o činnosti MAS za období od druhé poloviny roku 2021 dosud. V 

loňském roce MAS zahájila projekt MAP III. Do projektu se zapojily všechny školy v ORP 

Chotěboř. Velice dobře nastavily svoji činnost pracovní skupiny, které realizují i některé pilotní 

programy jako rozvíjení logopedických přístupů pro učitele MŠ Maleč a Chotěboř, spolupráci 

se supervizorem pro prevenci psychopatologických jevů na ZŠ Buttulova. Skrze projekt se 

financovala 4 školení Teams pro pedagogy. V ZŠ Ždírec nad Doubravou proběhla vzdělávací 

akce „Den s novou informatikou“ pro naše i sousedící ORP. MAS připravila společně 

s Geoparkem geologickou exkurzi v CHKO Železné hory pro pedagogy. Nejúspěšnější je 

pracovní skupina čtenářská gramotnost, která již uskutečnila 8 pracovních setkání.  

Stále probíhá projekt Šablony pro školy, z tohoto projektu je například placený dětský 

psycholog na ZŠ Smetanova, asistenti pedagogů, chůvy, projektové dny pro děti a žáky, 

vzdělávání pedagogů.  

MAS zorganizovala koordinační skupinu pro pomoc při začleňování uprchlíků z Ukrajiny a 

intenzivně se aktuální situací zabývá zejména v pracovní skupině MAP Rovné příležitosti.  

Stále se aktivně věnujeme podpoře lokální produkce, momentálně připravujeme brožuru 

s nabídkou místních produktů. Připravujeme rozhovory s producenty, které jsou uveřejňované 

v ECHU, na webu a sociálních sítích. MAS se přihlásila do soutěže Kraje Vysočina Počin roku 

s rozhovory v ECHU. 

V loňském roce MAS vyhlásila výzvu z IROP na Zvyšování bezpečnosti dopravy, byly podány 

3 žádosti. V březnu byla vyhlášená 7. výzva z PRV, bylo podáno 15 projektů a momentálně 

probíhá hodnocení. Ve všech operačních programech jsou alokace vyčerpány, až na PRV, kde 

očekáváme vratky. Všem žadatelům jsme vyšli maximálně vstříc s konzultačním servisem při 

přípravě žádostí pro podání dotace i vyúčtování dotací a průběžné administraci. 

Na MAS proběhla dvoudenní kontrola, tu vykonali dva pracovníci z Centra pro regionální 

rozvoj České republiky – bez výhrad.  

V lednu byla zkontrolována v systému MS2014 Výzva č. 9 z IROP na Zvyšování bezpečnosti 

dopravy – bez výhrad.  

V únoru proběhl audit – bez výhrad. 

MAS velmi úzce spolupracuje s Geoparkem Železné hory, CHKO Železné hory, Ekoklubem 

Gymnázia Chotěboř, DDM Junior, MAS Královská stezka, Ekocentrem Horní Krupá. 

Společně se studenty gymnázia a za podpory obce Bezděkov a AOPK je v realizaci projekt na 

záchranu obojživelníků z koupaliště. V březnu byl vyčištěn prostor u koupaliště v Bezděkově, 

v plánu je vybudování tůně pro obojživelníky. 

Intenzivně pracujeme na přípravě projektu, který budeme podávat do OPZ na podporu sociální 

práce v území. 

 

 

Návrh usnesení č. 3/50: 

SR bere na vědomí zprávu o činnosti MAS za uplynulé období 
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4) Rozpočet Společnosti Podhůří Železných hor o.p.s. na rok 2022 

Paní ředitelka podrobně představila jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2022. MAS si 

stojí finančně velice dobře a o konce programovacího období má dostatek finančních 

prostředků. 

 

Návrh usnesení č. 4/50: 

SR schvaluje navržený rozpočet na rok 2022 v předloženém znění. 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

5) Výroční zpráva za rok 2021 – schvalovací proces 

Paní ředitelka odprezentovala Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021, schválenou 

auditorem.  

  

Návrh usnesení č. 5/50: 

SR schvaluje Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021 a audit za rok 2021 

 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

6) Schválení auditora 

Paní ředitelka předložila návrh na schválení stávajícího auditora pana Ing. Jiřího Jarkovského 

na další dvě účetní období. 

 

Návrh usnesení č. 6/50: 

SR schvaluje navrženého auditora pana Ing. Jiřího Jarkovského a ukládá podepsat smlouvu 

v předloženém znění. 

 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

7) Personální náležitosti 

Předseda správní rady navrhl navýšení mezd pracovnic kanceláře MAS s platností od 1.4.2022. 

Dále navrhl udělení finančních odměn za II. pololetí 2021 pro Jaromíru Valehrachovou 

v projektu MAP za kvalitní nastavení projektu a organizaci akcí nad rámec povinných výstupů 

projektu a pro Janu Baladovou za nadstandardní práci v projektu Regiony sobě! a nadstandardní 

konzultační činnost spolkům chystajícím se podat žádost do připravované výzvy PRV a 

realizujících projekty z předchozí výzvy PRV. 
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Návrh usnesení č. 7/50: 

SR schvaluje navýšení mezd a odměny pro paní ředitelku Jaromíru Valehrachovou a paní Janu 

Baladovou v navržené výši. 

 

Hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8) Diskuse:  

Do diskuse neměl nikdo příspěvek. 

 

9) Závěr 

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 15:00 hod. 

 

 

 

 

 

Předseda správní rady:   ……………………………………….. 

 

 

 

Zapisovatel:     ………………………………………… 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:    ………………………………………… 

 


