Hradecký venkov o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV
obecně prospěšná společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017

Právní forma:
Obecně prospěšná společnost podle zákona
č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl 0, vložka 160, dne 27. června 2007.

Zakladatelská smlouva podepsána dne 3. 5. 2007
v Nechanicích. Dne 25. 8. 2015 byly vloženy do Sbírky listin nové zakladatelské dokumenty:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$fi rma?ico=27517730

IČ: 275 17 730
Kraj: Královéhradecký
Region NuTS II: Severovýchod
Web: www.hradeckyvenkov.cz

Sídlo společnosti:
Městský úřad Nechanice, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice.

Orgány společnosti:
Ředitelka: Ing. Jana Rejlová
Správní rada: Jana Kuthanová – předsedkyně, Ing. Martina Saláková Šafková, Mgr. Jaroslava
Slavíková, Jana Pečenková, Jiří Pechar, Stanislav Bydžovský
Dozorčí rada: Jiří Středa – předseda, Ing. Dagmar Smetiprachová, Helena Pavlíková

Další orgány:
Místní akční skupina – samostatný orgán obecně prospěšné společnosti
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Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov obdržela v roce 2017 finanční podporu
z Královéhradeckého „Podpora činnosti MAS 2017“. Cílem projektu byla podpora činností
společnosti Hradecký venkov ve vztahu k veřejnosti.
Dotace byla čerpána především na provozní výdaje
společnosti a zajištění udržitelnosti projektů spolupráce.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Hradecký venkov o.p.s. v období 01-07/2017 ve spolupráci s nositelem projektu Statutárním
městem Hradec Králové pokračoval na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání na území
ORP Hradec Králové, na svém správním území, které administrativně spadá do ORP Hradec
Králové, Místní akční plán vzdělávání pro základní a mateřské školy tak zvaný MAP. Z území
Hradeckého venkova bylo do projektu zapojeno 23 základních a mateřských škol.
V srpnu roku 2017 byl projekt Místní akční plán vzdělávání úspěšně ukončen. Výsledkem prací
byl tzv. Akční roční plán vzdělávání, který vznikl na základě priorit a cílů uvedených ve
Strategickém rámci MAP.
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v roce 2017 jsme ve spolupráci s našimi členy a partnery nadále zajišťovali udržitelnost
výsledků projektů spolupráce realizovaných v minulých letech:


Krajina je naše zrcadlo



Na venkově zdravě jíme



Dědictví našich předků



Partnerství pro venkov



Komunitní venkov

Členové a pracovníci Hradeckého venkova o.p.s. se průběžně vzdělávají a účastní se
seminářů, které pomáhají ke zvýšení kvality připravovaných a realizovaných projektů.
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Přesný název MAS:
Místní akční skupina Hradecký venkov (MAS Hradecký venkov)

Název strategie:
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký
venkov na období 2014- 2020

Číslo strategie: CLLD_15_01_029

Sídlo MAS:
Městský úřad Nechanice, Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice.
Vedoucí zaměstnankyně pro realizaci CLLD: Ing. Iva Horníková

Kontaktní místa:
Obecní úřad Hořiněves, Obecní úřad Dubenec

Místní akční skupina je územním pracovištěm společnosti Hradecký venkov o.p.s. Byla zřízena
Správní radou společnosti a jejími orgány jsou:
1. Plénum – nejvyšší orgán MAS
2. Programový́ výbor – rozhodovací orgán MAS
3. Výběrová komise – výběrový orgán MAS
4. Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS

Všechny informace o orgánech MAS Hradecký venkov jsou zveřejněny webových na stránkách
www.mashradeckyvenkov.cz v sekci Orgány MAS. Tato sekce obsahuje zápisy z jednání,
seznam členů a jednací řády.
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Ke konci roku 2017 měla MAS Hradecký venkov celkem 41 partnerů.

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:

Celkový počet partnerů MAS:

počet subjektů

počet subjektů v %

19

46%

22

54%

41

100%

počet subjektů počet subjektů v %
veřejné služby
5
12%
volný čas
2
5%
správa území
18
44%
životní prostředí a infrastruktura
5
12%
podnikání a zaměstnanost
7
17%
zemědělství
3
7%
cestovní ruch
1
2%

Přehled jednání orgánů Místní akční skupiny Hradecký venkov
PLÉNUM
 9. 2. 2017
 9. 6. 2017
 5. 10. 2017

- zasedání Pléna v Sověticích
- zasedání Pléna v Hořiněvsi
- zasedání Pléna v Habřině

PROGRAMOVÝ VÝBOR
 9. 2. 2017
- zasedání Programového výboru v Sověticích
 2. 5. 2017
- zasedání Programového výboru v Nechanicích
 18. 7. 2017 - zasedání Programového výboru v Nechanicích
 5. 10. 2017 - zasedání Programového výboru v Habřině
 23. 11. 2017 - zasedání Programového výboru v Nechanicích
VÝBĚROVÁ KOMISE
 17. 1. 2017
 3. 2. 2017
 27. 4. 2017
 13. 7. 2017
 21. 11. 2017

- zasedání Výběrové komise v Nechanicích
- zasedání Výběrové komise v Nechanicích
- zasedání Výběrové komise v Nechanicích
- zasedání Výběrové komise v Nechanicích
- zasedání Výběrové komise v Nechanicích

KONTROLNÍ KOMISE
 19. 12. 2017 - zasedání Kontrolní komise v Nechanicích
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Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružující
organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně
vedeného místního rozvoje, metody LEADER, ve prospěch venkova na území České republiky.
MAS zajišťují spolupráci s venkovskými partnery, což následně přispívá ke zkvalitnění života na
venkově. Nástrojem pro toto úsilí je i proces získávání a následného rozdělování dotačních
příspěvků
Hradecký venkov je od založení NS MAS jejím členem. Paní Jana Kuthanová, předsedkyně
programového výboru MAS, se aktivně účastní v pracovních skupinách a předsednictvu výboru
NS MAS.

• Nová volba vedení Národní sítě Místních akčních skupin
Místní akční skupina Hradecký venkov se dostala do vedení Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky. Na valné hromadě dne 16. března 2017 se do Hranic na Moravě sjeli
zástupci Místních akčních skupin, aby zvolili nové vedení organizace. Předsedkyně
Programového výboru paní Jana Kuthanová z MAS Hradecký venkov byla při této příležitosti
zvolena na pozici místopředsedkyně Národní sítě MAS ČR.

• Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin
Dne 15. 11. 2017 se ve Státním zámku Valtice, Zimní jízdárna konala Valná hromada Národní
sítě MAS. Byly projednány a schváleny nové stanovy Národní sítě MAS. Dále byly na programu
témata: projednání výše členských příspěvku, projekt LAG Kazbegi – PS Mezinárodní
spolupráce, priority k přípravě období 2020+ interaktivní formou.

HRADECKÝ VENKOV O.P.S. HRADECKÝ VENKOV | VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

V roce 2017 se paní Jana Kuthanová podílela na činnosti KS MAS jako místopředsedkyně.
Zaměstnanci kanceláře MAS se účastní pravidelných setkání a společných akcí.

• LeaderFEST 2017 HLINSKO – Místní akční skupina Hradecký venkov se spolu s dalšími MAS
účastnila programu LeaderFEST 2017 aneb „Venkov tradičně i nově“, který se konal ve dnech
30. 5. - 1. 6. 2017 v Hlinsku v Čechách.
Pro práci naší MAS byly důležité především semináře: Zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV
2014 - 2020, Projekty spolupráce MAS v PRV 2014 - 2020, Zkušenosti s prvními výzvami MAS
z Integrovaného regionálního operačního programu a Zkušenosti s prvními výzvami MAS z
Operačního programu zaměstnanost. Po seminářích se zaměstnanci MAS vždy účastnili
diskuze s pracovníky řídicích orgánů a zjišťovali konkrétní odpovědi na otázky spojené
s realizací naší strategie. Akci navštívil také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, který
nastínil budoucnost Místních akčních skupin po Programovacím období 2014 - 2020.

• Národní konference VENKOV 2017
Pracovníci kanceláře MAS se spolu se starosty z našeho území účastnili Národní konference
venkov 2017. Ta se uskutečnila ve dnech 1. - 3. listopadu 2017. Pro tento rok byla za místo
konání vybrána obec Dříteč, která se nachází v Pardubickém kraji. Letošní konference měla
téma „Spojujeme venkov“.
Na konferenci také vystoupil tehdejší ministr zemědělství Ing. Marián Jurečka s tématem
„Politika venkova v Programu rozvoje venkova“ či JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
Pardubického kraje s příspěvkem, který se jmenoval „Subsidiarita a víceúrovňová správa“.
Kromě řady zajímavých příspěvku se účastníci mohli zúčastnit několika exkurzí, například do
Železnohoského regionu či do regionu Kunětické hory. Poslední den byl věnován pracovním
skupinám. Účastníci byli rozděleni do čtyř různě zaměřených skupin - „Agroturistika a
podnikání na venkově“, „Sociální podnikání/zemědělství“, „Zemědělství, lesní hospodářství a
krajina“, „Subsidiarita a víceúrovňová správa“. V závěru setkání pak ve svém příspěvku Ing.
Pavel Sekáč, Ph.D. shrnul „Politiku rozvoje venkova v období 2020+“
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KONFERENCE MAS HRADECKÝ VENKOV V HOŘINĚVSI

U příležitosti 10. výročí založení obecně prospěšné společnosti Hradecký

venkov se

uskutečnila konference v Hořiněvsi. Setkali se zde nejen partneři MAS Hradecký venkov, ale i
starostové obcí, na jejichž území MAS působí.
V rámci konference byla zhodnocena činnost Místních akční skupiny v uplynulém období a její
přínosy pro region Hradecký venkov. Součástí akce byla propagace regionálních potravin.



KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

Ve dnech 15. – 16. září se uskutečnily Královéhradecké krajské dožínky. Jednalo se již o
čtrnáctý ročník této tradiční akce pořádané v okolí koupaliště Flošna v Hradci Králové.
Hradecký venkov zde prezentoval svoje dosavadní aktivity, aktuální výzvy pro žadatele
vyhlášené v rámci realizace své strategie.
Pro děti mateřských a základních škol byl připraven doprovodný edukativní program s názvem
„Včely a med“. Nejmenší děti si mohly poslechnout pěknou pohádku o životě v úlu. Starší děti
měly možnost seznámit se se způsobem, jakým včely získávají med a dozvědět se k čemu lidé
včelí produkty používají.
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ZEMĚDĚLSKÝ DEN

Dne 5. května se uskutečnil již 8. ročník Zemědělského dne v Zemědělské akciové společnosti
Mžany ve středisku v Sověticích. Již tradičně se MAS Hradecký venkov podílela na organizaci
této akce, v rámci níž připravila dětský program zaměřený na „Obživu obyvatel v dávných
dobách“ a zároveň měla také připravený propagační stánek s ochutnávkami od místních
producentů.

Hlavním cílem účasti na této akci bylo představit potenciálním žadatelům, především z řad
podnikatelů a zástupců obcí a mikroregionů, připravované výzvy, kam mohou připravovat a
podávat své rozvojové projekty.

Školy z území Hradeckého venkova využily nabídky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a zapojily se do výzvy ,,PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO
VYKAZOVÁNÍ“. V období od 23. června 2016 do 30. června 2017 mohly své žádosti podat školy
či školky z obcí Hradeckého venkova. Celkem se jich zapojilo 20, vybraly si z nabízených šablon
a podaly své žádosti. Pouze tři školy musely své žádosti po prvním zpracování stáhnout a
přepracovat. Nyní je 19 škol ve stavu fyzické realizace a 1 ve stavu splnění podmínek k vydání
právního aktu. Ředitelé a ředitelky si vybírali z 36 různých šablon na základě předchozího
dotazníkového průzkumu. Ve školách bylo v nabídce 24 různých šablon a v mateřských
školkách 12. Ve školách se nejvíce volenou šablonou stalo ,,Doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem“. Školky nejčastěji volily šablonu ,,Školní asistent“.
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Četnost výběru šablon na území Hradeckého venkova.

Volené šablony pro ZŠ

10%
8%
37%

15%

12%
8% 10%

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Školní asistent - personální podpora ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro ZŠ)
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Další šablony

28%

Volené šablony pro MŠ

9%
12%

14%

25%
12%

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Školní asistent - personální podpora MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro MŠ)

Díky zapojení se škol do této výzvy a animační a poradenské činnosti zaměstnanců MAS
Hradecký venkov při realizaci jednotlivých šablon, získaly školy na území Hradeckého venkova
více než 11 milionů korun, které jsou využívány pro zkvalitnění výuky dětí a zvýšení
informovanosti rodičů o základním a předškolním vzdělávání.

Setkání rodičů v MŠ Stěžery na téma grafomotorika 22. 11. 2017
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9. 3. 2017 byla vyhlášena 1. Výzva MAS Hradecký venkov z OPZ. Fiche 6 Komunita. Finanční
alokace výzvy – 5 500 000 Kč – nebyla vyčerpána. Byly přijaty a schváleny dva projekty na
podporu odlehčovací péče.
Výběrová komise MAS Hradecký venkov doporučila k podpoře dva podané projekty, které řeší
poskytování odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Programový výbor je na svém zasedání schválil a v současné době jsou projekty ve fázi
závěrečného ověření způsobilosti na MPSV.
Jedná se o projekty:


Obecný zájem, z.s., projekt: Odlehčovací služby pro pečující rodiny ve městě Smiřice,
celkové výdaje 1 996 000 Kč



Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s., projekt:

Poskytování odlehčovací služby pro

osoby se zdravotním postižením v regionu Hradecký venkov, celkové výdaje
1 998 225 Kč

10. 11. 2017 byla vyhlášena Výzva č. 2 z OPZ. Fiche 6 Komunita. Finanční alokace výzvy 1 505
775 Kč. Ukončena byla 15. 12. 2017. Přijat 1 projekt tzv. Klíčový projekt MAS s názvem „O krok
napřed“.

Projekt se věnuje podpoře integrace dětí a mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice
prostřednictvím vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života. Zaměřuje se na
komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mládeže na odchod z ústavní péče.
Projekt se také zaměřuje na utváření vzájemných vztahů, rozvoj osobnosti jedince, podporu a
poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání, vedení osobních financí, doprovázení v běžných a
pracovních záležitostech, podporuje při získání prvních pracovních zkušeností formou
mentoringu ve společnostech na území MAS Hradecký venkov.
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7. 11. 2017 byla vyhlášena Výzva č. 3 z OPZ. Fiche 7 Zaměstnanost. Finanční alokace výzvy
3 000 000 Kč.

3. 4. 2017 byla vyhlášená 1. Výzva z Programu rozvoje venkova. Finanční alokace výzvy celkem
8 000 000 Kč.
Fiche 8 Zemědělci finanční alokace výzvy 4 000 000 Kč a Fiche 10 Nezemědělské aktivity
finanční alokace výzvy 4 000 000 Kč. Přijato bylo 8 projektů. Po kontrole SZIF byla u 2 projektů
ukončena administrace a 6 projektů bylo k 31. 12. 2017 v procesu administrativní kontroly
SZIF.
Jedná se o projekty těchto žadatelů:


ZAS Mžany a.s., projekt: Modernizace - ZAS Mžany, a.s., celkové výdaje 3 407 891 Kč



ZS Kratonohy, projekt: Rekonstrukce haly Boharyně, celkové výdaje 2 617 409 Kč



Agrodružstvo Lhota pod Libčany, projekt: Rekonstrukce skladu produktů RV a vlastních
krmiv a steliv a nákup radličkového kypřiče, celkové výdaje 2 956 162 Kč



STATEK KYDLINOV s.r.o., projekt: Dílna pro opravy a údržbu zemědělské a komunální a
speciální techniky, celkové výdaje 4 484 000 Kč



Bc. Jana Rábová, projekt: Dotace pro vybavení krejčovské dílny, celkové výdaje
200 034 Kč



AURA truhlářství s.r.o., projekt: Obráběcí centrum, celkové výdaje projektu 1 602 040
Kč

Vyhlášení 2. Výzvy z PRV bylo schváleno Programovým výborem MAS. Fiche č. 8 Zemědělci
- alokace 4 000 000 Kč, Fiche č. 9 Produkty - alokace 750 000 Kč, Fiche č. 11 Rekreační funkce
lesa - alokace 2 000 000 Kč. K 31. 12. 2017 nebyl ukončen schvalovací proces pro vyhlášení ze
strany SZIF a proto 2. Výzva PRV nebyla vyhlášena.
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Dne 6. 10. 2017 byla vyhlášena 1. Výzva z IROP. Fiche 1 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava.
Finanční alokace výzvy 15 000 000 Kč nebyla vyčerpána.
Přijaty a schváleny k podpoře byly 4 projekty:


Obec Sadová, projekt: Stezka pro pěší a cyklisty Sadová, celkové výdaje 4 793 156 Kč



Obec Urbanice, projekt: Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, Etapa I, celkové
výdaje 2 134 636 Kč



Obec Sovětice, projekt: Stezka pro pěší a cyklisty Sovětice, celkové výdaje 3 644 952 Kč



Obec Libčany, projekt: Libčany-chodník podél silnice III/32317, celkové výdaje 1 573
984 Kč

Dne 10. 10. 2017 byla vyhlášena 2. Výzva z IROP. Fiche 2 Hasiči. Finanční alokace výzvy 5 500
000 Kč. Výzva byla uzavřena 31. 12. 2017. Do výzvy byly podány 3 projekty.


Město Nechanice, projekt: Modernizace hasičské budovy v Nechanicích



Obec Mžany, projekt: Zázemí pro hasiče.



Obec Lhota pod Libčany, projekt: Stavební úpravy Hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany

Hodnocení a výběr projektů bude proveden v roce 2018.

Dne 1. 12. 2017 byla vyhlášena výzva z IROP. Fiche 5 Vzdělávání. Finanční alokace výzvy 11 000
000 Kč. Výzva bude uzavřena 15. 3. 2018.

Členové a pracovníci MAS Hradecký venkov se průběžně vzdělávají a účastní se seminářů,
které pomáhají ke zvýšení kvality připravovaných a realizovaných projektů.
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Výroční zpráva není úplná, neboť v ní nejsou uvedeny všechny finanční ukazatelé uvedené
v účetní uzávěrce. Úplná výroční zpráva bude umístěna ve sbírce listin ve veřejném rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
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Výroční zpráva Místní akční skupiny Hradecký venkov byla projednána a schválena
Programovým výborem a Plénem MAS Hradecký venkov na jednání dne 8. 2. 2018.

Výroční zprávu vypracovaly:
Ing. Jana Rejlová
Ing. Iva Horníková
Bc. Helena Kuthanová

Jana Kuthanová
předsedkyně správní rady o.p.s.
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