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          Sobotka, 23.6.2014 

Zápis 

z jednání 

Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří, 

 které se uskutečnilo  v Restauraci „Penzion Ráj“ ve Skokovech 

dne 23. června 2014 od 16.30 hodin 
 

Přítomni: viz. presenční listina 

 

1) Přivítání 

Pan ředitel Luděk Láska přivítal přítomné členy - partnery MAS a přítomné hosty jednání. 

Přivítal a představil také paní Blaženu Huškovou a pana Roberta Rölce, kteří zpracovávají 

Integrovanou strategii rozvoje území MAS (ISRÚ).  

Pan Láska navrhl změnu programu jednání, pouze body 3 a 4 budou projednány jako 

první v pořadí jednání, a vyzval přítomné členy k hlasování o změně v programu jednání. 

Všichni přítomní členové souhlasili s navrženou změnou v programu jednání. 

 

2) Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) – koncepční dokument Obecně  

    prospěšné společnosti pro Český ráj (OPS p. Čr) – stav prací a co nás ještě   

    čeká 

Pan Láska seznámil přítomné s postupem zpracování ISRÚ. Již proběhlé práce na strategii: 

- od podzimu 2012: sběr dat do analytické části strategie p. Barborou Staškovou 

Špicarovou 

- prosinec 2012: výběr zpracovatele, smlouva s fy Labyrinth Pro s.r.o., zastoupenou p. 

Blaženou Huškovou, která byla vybrána jako facilitátor a zpracovatel podkladů a 

strukturovaných rozhovorů  

- rok  2013: byla vybrána ARR, pro zpracování analytické části, financovaná Libereckým 

krajem, od roku 2014 ARR pokračuje na celkovém zpracovávání ISRÚ (komunitní 

projednávání, příprava dat pro strategickou část, návrh strategické části ISRÚ 

- paní Doubravka Fišerová – facilitace při veřejném projednávání, příprava dotazníků pro 

obce v území a jeho distribuce a sběr. 

 

Postup již proběhlých pracích: 

- sběr tvrdých dat z území (analytická část) 

- sběr dotazníků ze všech obcí (analytická část) 

- strukturované rozhovory v území  

- veřejné komunitní projednávání jednotlivých oblastí 

- stanovení klíčových strategických oblastí 
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- veřejné projednání strategických oblastí  a připomínkování návrhové části   

  ISRÚ –  jednání dnes, 23.6.2014 ve Skokovech 

 Postup budoucích prací: 

- schválení návrhu Integrované Strategie Rozvoje Území OPS pro Český ráj  

- Akční plán ISRÚ (zpracován na základě projektových listů potencion.   

  žadatelů 

- vytvoření Implementační části ISRÚ (popis implementačního procesu –  

  postupů na úrovni MAS) 

- vypracovat a doložit povinné přílohy (např. časový harmonogram, finanční     

  plán, popis postupů vypracování strategie v rámci území – zapojení  komunity,  doložit   

osvědčení o splnění standardů MAS, ….) 

 
2) Veřejné projednání  „Návrhu strategické části“ ISRÚ – připomínkování 

Paní Blažena Hušková s panem Robertem Rölcem představili jednotlivé navrhované 

oblasti ISRÚ. Po představení každé oblasti byli přítomní vyzváni k připomínkám či 

doplnění a jednotlivé připomínky byly po odsouhlasení přítomnými doplněny a 

upřesněny. 

 

4) Stručná zpráva - Program rozvoje venkova Osa IV. 2009 – 2013 

    (výzvy, žadatele, úspěšné projekty, objem peněz a projekty na území obcí) 

Pan Láska seznámil přítomné s využitím dotací z Programu rozvoje venkova v období 

2009-2014 (viz. přílohy zápisu) 

- počet výzev 

- počet přijatých žádostí 

- počet úspěšných žadatelů 

- celková finanční částka alokovaná pro OPS v období 2009 – 2013 

- celková alokovaná částka alokovaná na projekty v území PS 

- přehled úspěšných žadatelů dle jednotlivých výzev a dle jednotlivých obcí 

 

5) Certifikace  OPS p. Čr – Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří  

    (co musíme do podzimu všechno splnit) 

Luděk Láska seznámil přítomné s hlavními podmínkami, které bude muset společnost 

splnit pro certifikaci MAS.  

- aktualizace členské základny (min. počet čl je 21), žádná zájmová skupina nesmí mít více 

jak 49% hlasů (nebudou členové, ale partneři na základě partnerské smlouvy) 

- nové volby do všech orgánů (září 2014) 

- do září musí všechny obce v MAS souhlasit s zařazením svého území do zájmového 

území MAS na období 2014 až 2020. Tímto souhlasem obcí nevznikají finanční závazky 

vůči MAS 
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6) Diskuse 

Pan Láska dále informoval o akci na Farmě Ptýrov v srpnu 2014. V rámci této akce také 

proběhnou Slavnosti geoparku, které v rámci udržitelnosti projektu spolupráce OPS pořádá. 

Slavností se účastní drobní řemeslníci a výrobci ze zájmového území OPS, proto vyzval 

přítomné k podávání tipů na výrobce, kteří by se mohli na této akci prezentovat svou činností. 

Dále pan Láska obdržel nové žádosti o členství v MAS. Jedná se o paní Barboru Staškovou 

Špicarovou ze Sobotky a dále změna člena: Obec Kacanovy nebude již členem a žádost o 

členství podal Sbor dobrovolných hasičů Kacanovy. 

Pan Láska vyzval přítomné členy pléna k hlasování o přijetí členů: 

paní Barbora Stašková Špicarová, Sobotka 

Sbor dobrovolných hasičů, Kacanovy 

     Hlasování pro přijetí nových členů MAS: 

Pro: všichni                                  Proti: 0                              Zdržel se: 0 

Dále pan Láska informoval přítomné členy o výroční zprávě a účetní závěrce za rok 2013, 

která prošla externím auditem a 25.6.2014 by měla být správní radou odsouhlasena a 

schválena. Výroční zpráva se všemi přílohami bude po schválení zveřejněna na webových 

stránkách i záslána k uložení do sbírky listin v rejstříku. 

 

7) Závěr 

 

Usnesení 

Plénum Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří schvaluje: 

- přijetí nových členů: Sboru dobrovolných hasičů, Kacanovy a p. Barbory Staškové 

Špicarové ze Sobotky 

Plénum Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří bere na vědomí: 

- informace týkající se postupu při zpracování ISRÚ OPS pro Český ráj 

- návrh strategické části ISRÚ OPS pro Český ráj 

- informace o období 2009-2014 ( viz. bod 4 zápisu) 

- informace k certifikaci MAS (viz. bod 5 zápisu) 

- informace k účetní závěrce a výroční zprávě Obecně prospěšné společnosti za rok  2013 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hod. 

  

 

 

Zápis ověřili:   Vlasta Špačková, předsedkyně ………………………… 

         správní rady  

 

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

 

 

Zapsala: Z.Svobodová 


