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                                                  Sobotka, 28.2.2013 

Zápis 

z jednání pléna  
Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

které se uskutečnilo dne 28. února 2013 od 17,00 hodin  

v Penzionu Vyskeř v obci Vyskeř  
 

Přítomni: viz. presenční listina 

Program : 

1) Zahájení 

Jednání zahájil ředitel a manažer p. Luděk Láska a přivítal přítomné členy pléna. 

 

2) Schválení programu pléna 

P. Láska seznámil přítomné s programem jednání. Bod č.6 byl rozšířen o přistoupení 

Obce Rohatsko do zájmového území OPS pro Český ráj, která dnes požádala  

o přistoupení a schválení členství Obce Boseň. Za ověřovatele zápisu byla navržena  

p. Špačková. Přítomní členové pléna jednomyslně schválili program tohoto jednání a 

ověřovatele zápisu p. Špačkovou. Nikdo nebyl proti. Zdržel se : 1 při hlasování pro 

ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla pověřena p. Svobodová.  

 

3) Informace o výsledku 7. výzvy  

P. Láska informoval členy o proběhlé 7. výzvě příjmu Žádostí o dotaci: o přijatých 

žádostech, vybraných i nevybraných žádostech a finančních prostředcích pro vybrané 

žádosti v jednotlivých fichích. Vyjmenoval také vybrané žádosti žadatelů, kteří se 

zavázali, že projektem vytvoří pracovní místa (udržitelná po dobu 5 let), celkem 9 

pracovních míst. Všem žadatelům úspěšným i neúspěšným byly zaslány dopisy  

o výsledcích hodnocení jejich žádostí a doporučení či nedoporučení k financování. 

Podpořené-vybrané žádosti budou dne 6.3.2013 registrovány na RO SZIF v Hradci 

Králové. 

 

4) Informace o připravované výzvě č. 8 (poslední v tomto plánovacím období)  

8. výzva bude pravděpodobně vyhlášena v termínu 25.-31.3.2013 (bude pouze  
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3. týdny). Budou vyhlášeny fiche 1 – Modernizace zemědělských podniků, 2 – Rozvoj 

podniků, 6 – Krajina a 9 – Zpracování zemědělských produktů. Předpokládané alokace 

na jednotlivé fiche: F1- 600 tisíc Kč, F2 – 800 tisíc Kč., F6 – 800 tisíc Kč, F9–1 mil. Kč 

Ve dnech 6.-11.6.2013 byl měly být vybrané žádosti z 8. výzvy registrovány na RO 

SZIF v Hradci Králové. 

 

 

5) Informace o probíhajících přípravách na zpracování Integrované strategie   

 rozvoje území OPS pro Český ráj 

p. Láska informoval o stavu příprav a zpracování podkladů pro ISRÚ na období 2014-

2020. Přítomna byla Barbora Stašková, která se podílí na přípravě a zpracování 

analytických dat území a informovala přítomné starosty obcí, že se na ně bude obracet  

s dotazy ohledně dalšího statistického zjišťování a požádala je o spolupráci. 

p. Láska sdělil přítomným, že na tvorbě strategie se podílí p. Blažena Hušková a 

přítomná p. Fišerová z Vyskře. Budou osloveni starostové z území, aby vyplnili 

sestavení dotazník. Dále budou s vybranými osobnostmi v území cca 15-20 lidí vedeny 

strukturované rozhovory. S MAS Turnovskem a MAS Brána do Českého ráje bude 

muset být vytvořena jedna společná strategie pro chráněné území Českého ráje, do 

kterého spadají tyto MASky včetně OPS pro Český ráj.  

p. Láska informoval o jednání, které se konalo 21.2.2013 k ISRÚ. Účastnili se ho také 

zástupci Agentury regionálního rozvoje, kteří byli vybráni ke spolupráci na ISRÚ 

Libereckým krajem. Liberecký kraj přislíbil, že podpoří MASky při tvorbě strategie  

i finančními prostředky. U Libereckého kraje byla podána žádost o tuto podporu, sdělila 

p. Lásková Soldátová. Podmínkou při tvorbě strategie na období 2014-2020 je, že bude 

komunitně zpracovávaná a projednávaná. Proto vyzvala přítomné členy ke spolupráci a 

účasti na jednáních, které budou následovat. 

p. Janatka, Sobotka – dotaz: Je možné sloučení s některou MAS, jak bylo navrhováno 

v srpnu 2012. Odpovídá p. Lásková Soldátová: 

S MAS Bránou do Českého ráje nelze, protože připojila další obce do území a společně 

s OPS pro Český ráj by překročila limit počet obyvatel v území. 

S MAS Turnovskem, to již také nebude možné, pokud bude podpořena z dotace SZIFu  

(na získávání dovedností, animace a provádění). MAS Turnovsko byla nepodpořená 

MAS z Leaderu, a proto požádala o dotaci. 

p. Láska dále vysvětlil, že MASky se snaží o pokrytí „bílých míst“ – území, která dosud 

nejsou součástí žádné MAS. 
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6) Rozšíření zájmového území OPS pro Český ráj o Město Turnov a Obec Rohatsko 

p. Lásková Soldátová informovala členy, že po dlouhém jednání s Městem Turnovem, 

které trvalo přes rok, nakonec Město Turnov schválilo přistoupení do území Obecně 

prospěšné společnosti pro Český ráj. Nečekaně také Obec Rohatsko rozhodla, že by 

chtěla přistoupit do území OPS pro Český ráj.  

Požádala přítomné členy pléna, aby hlasovali pro přistoupení Města Turnova do území: 

Hlasování:  pro: 21 

   Proti: 0 

   Zdržel se: 0 

Poté proběhlo hlasování pro přistoupení Obce Rohatsko do území OPS pro Český ráj: 

Hlasování: pro:  20 

   Proti: 0 

   Zdržel se: 1 

Přistoupení Města Turnova i Obce Rohatsko do území Obecně prospěšné společnosti 

pro Český ráj bylo přítomnými členy pléna schváleno. 

Dále bylo jednomyslně schváleno přítomnými členy pléna členství Obce Boseň, která 

podala členskou přihlášku na konci minulého roku po vystoupení člena : Mikroregionu 

Drábské světničky. 

 

7) Diskuse 

p. Lásková Soldátová představila ve stručnosti projekt spolupráce, který byl podán a byl 

vybrán k financování. Projekt bude realizován ještě se 2 MAS – MAS Brána do 

Českého ráje a MAS Přiďte pobejt! a švédskou MAS v tomto roce a v roce 2014. 

p. Fišerová a p. Láska také informovaly o přípravě projektu spolupráce se slovenskou 

MAS. Projekt bude zaměřen na řemesla (zpracování lnu, ovčích produktů, zpracování 

orobince). Vyzvala také přítomné k zapojení do příprav a uvítala další podněty a nápady 

pro zaměření projektu.  

p. Lásková Soldátová také počítá se spoluprací se Střediskem ekologické výchovy  

v Sedmihorkách. Počítá se také se společným projektem a je možné zapojení do 

projektu dalších subjektů.  

OPS pro Český ráj se březnu zúčastní veletrhu v Hradci Králové –„ Infotour a 

cykloturistika“ na propagačním stánku společně se Sdružením Český ráj a dalšími 

libereckými MASkami.  

OPS pro Český ráj pořádá za podpory KAZV kurz pro včelaře, který by měl být zahájen 

6.4.2013. Lektorem kurzu bude p. Stejskal ze Sychrova. 
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8) Návrh a schválení usnesení 

Plénum Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří-Obecně prospěšné 

společnosti pro Český ráj  

- schvaluje: 

- Rozšíření zájmového území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj o  Město 

Turnov a Obec Rohatsko a také členství Města Turnov a Obce Rohatsko v OPS pro 

Český ráj. 

- Členství Obce Boseň. 

- bere na vědomí: 

- informace o 7. a 8. výzvě – bod 3 a 4 zápisu 

- informace o probíhajících přípravách ISRÚ 2014-2020 – bod 5 zápisu 

 

9) Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hodin. 

 

 

 

 

Zápis ověřila:  Vlasta Špačková, předsedkyně …………………………….. 

                                          správní rady  

  

 

   Luděk Láska, ředitel ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


