
 
 

 

 

 

Zápis z jednání rady MAS ORLICKO, z.s. 
konaného dne 09.02.2021 

 
 

Datum jednání:  09.02.2021 
Místo jednání: online, pomocí aplikace ZOOM 

Čas jednání:  08:30 hodin 
 

Účastníci jednání  
(viz Print Screen obrazovky) 

 
Členové rady: 
Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.) 
Luděk Skalický DiS. (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)  
Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.) 
Jana Kolářová (Sdružení obcí Orlicko) 
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.) 
 
Hosté: 
Ing. Dana Hubálková 
Ing. Ivana Vanická 
Mgr. Šárka Bartošová 
Jana Hovádková 
 

Program jednání: 
1. Aktualizace interních postupů MAS ORLICKO 
2. Plán činnosti 
3. Různé 
 
Předseda Ing. Václav Kubín přivítal všechny přítomné členy rady na jednání a prohlásil jednání za 
zahájené v 8:30 hodin. 
Ing. Václav Kubín konstatoval, že rada MAS ORLICKO se sešla v počtu 5 osob a je usnášeníschopná. 
 
Ing. Václav Kubín seznámil členy rady s programem jednání a vyzval přítomné k případnému 
doplnění programu. K programu nikdo nevznesl dotazy ani připomínky. 
 
Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu pana Luďka Skalického DiS. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Usnesení: 
Rada MAS ORLICKO volí ověřovatelem zápisu pana Luďka Skalického. 
 

Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5/8 5 0 0 

 
Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Janu Hovádkovou. 
 
Usnesení: 
Rada MAS ORLICKO volí zapisovatelkou zápisu Janu Hovádkovou. 
 

Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5/8 5 0 0 

 
Ing. Václav Kubín vyzval přítomné členy rady k odsouhlasení programu jednání. 
 
Usnesení: 
Rada MAS ORLICKO schvaluje program jednání. 
 

Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5/8 5 0 0 

 
 

1. Aktualizace interních postupů MAS ORLICKO 
 
Mgr. Šárka Bartošová seznámila přítomné členy rady s důvody aktualizace interních postupů MAS 
ORLICKO.  
Ing. Ivana Vanická informovala členy rady o provedených úpravách. 
Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů, zda mají k aktualizaci interních postupů nějaké dotazy 
či připomínky. Nikdo nevznesl dotazy ani připomínky, takže Ing. Václav Kubín přednesl usnesení. 
 
Usnesení: 
Rada MAS ORLICKO schvaluje aktualizaci interních postupů MAS ORLICKO, z.s. v rozsahu 
uvedeném v příloze 1.2.  

 
 
 
 

Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5/8 5 0 0 



 
 

 

 

 

2. Plán činnosti 
 
Ing. Ivana Vanická informovala přítomné členy rady o aktuálně probíhajících aktivitách i o činnostech 
plánovaných v nejbližší době, a o dopadech vládních nařízení na průběh některých aktivit. 
Dále informovala členy rady o činnosti sdílených IT specialistů a také o aktuálním stavu zpracování 
souhlasů škol se zapojením do MAP III.  
Ing. Ivana Vanická seznámila členy rady s návrhem vize školského okresu, který jí byl představen na 
školení Národní sítě MAS v rámci Středního článku vzdělávání, a který by měl postupně vznikat na 
všech územích do roku 2030. 
Poté informovala členy o klíčových činnostech souvisejících se strategií, zejména o: 
- vypořádávání chybníků v rámci Programu rozvoje venkova, 
- řešení připomínek a změnových řízení v rámci IROP, 
- řešení odvolání jednoho z žadatelů, u jehož projektu došlo ke kolizi podmínek IROP a OPZ, 
- průběhu zpracování Integrované strategie 

Přítomní členové byli dále informováni o dobíhajících projektech v rámci OPZ (ve většině se jedná o 
příměstské tábory). 
 
Ing. Ivana Vanická a Mgr. Šárka Bartošová dále členy rady informovaly o sběru dat do analytické části 
strategie, zejména o proběhlých šetřeních s obcemi, plánovaných šetřeních v sociální oblasti a na 
jaro plánovaných šetřeních týkajících se podnikatelského sektoru.  
Dále informovaly členy o výsledcích mapování projektových záměrů od obcí a organizací v rámci 
IROP. Ze získaných dat lze již nyní čerpat orientační informace o potřebách v území MAS ORLICKO. 
 
Rada MAS ORLICKO byla dále informována o následujících činnostech: 
- plánované jednání s Czech Invest s cílem zorganizovat konzultační den s podnikateli na přelomu 

února a března 
- probíhají přípravy na audit, který se má konat 01.03.2021 distanční formou 
- proběhlé inventury 
 
Ing. Václav Kubín přítomné členy rady informoval o příštích jednáních rady, která jsou plánována na 
dny 11.03.2021 a 08.04.2021. Členové byli taktéž upozorněni na blížící se termín jednání valné 
hromady MAS ORLICKO dne 29.04.2021, kde mají proběhnout volby do rady a výběrové komise. 
Kancelář MAS ORLICKO byla pověřena obesláním nynějších členů výběrové komise a ověřením jejich 
zájmu či nezájmu o setrvání ve funkci i pro další funkční období. 
 
Poté Ing. Václav Kubín přednesl usnesení. 
 
Usnesení: 
Rada MAS ORLICKO bere na vědomí plán činnosti. 

 
Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5/8 5 0 0 

 



 
 

 

 

 

3. Různé 
 

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů rady, zda mají nějaké záležitosti k projednání v rámci 
různého. 
 
Pan Luděk Skalický DiS. se v rámci různého vyjádřil ke sběru projektových záměrů do databáze, a na 
toto téma proběhla diskuse. Mgr. Šárka Bartošová vysvětlila členům, jakým způsobem se s databází 
projektových záměrů dále pracuje z hlediska strategického plánování. 
 
Ing. Kubín poděkoval všem přítomným za účast na online jednání a rozloučil se v 10:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.    Ověřovatel zápisu:  
při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín  Luděk Skalický DiS. 
 
   
 
 

Zapsala: Jana Hovádková 
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