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           Sobotka 10.6.2010 

Zápis 
z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru 

Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo 
v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, 

dne 10. června 2010 od 15,00 hodin. 
 

Přítomni : viz. presenční listina 

Program:  
 

1) Seznámení s výsledky bodování projektů výběrovou komisí 
 
Paní Lásková přivítala přítomné a seznámila je s výsledky bodování projetků 
výběrovou komisí (viz. přiložená tabulka). Připoměla členům programového 
výboru, že nemusí schválit projekty, které nedosáhly alespoň 50 % 
z celkových počtu bodů. Nikdo se nevyjádřil pro neschválení některého 
z projektů, který nedosáhl 50% bodového hodnocení.  
 
 

2) Schválení výsledků bodování a schválení úspěšných projektů 2. výzvy 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

 
Poté se přistoupilo k hlasování o schválení všech podaných žádostí o dotaci ve 
2. výzvě OPS pro Český ráj přítomnými členy programového výboru. 
Hlasování: Pro – 4 (3 členové nepřítomni) 
  Proti – 0 
  Nikdo se nezdržel hlasování. 
USNESENÍ  
Programový výbor schvaluje všech 21 podaných žádostí o dotaci 
ve 2. výzvě OPS pro Český ráj k financování. 
 
 

3) Schválení uzavření smlouvy o úvěru se Silnicemi Jičín, a.s. , úroková sazba 3,1%, 
datum úhrady: do 31.12.2010 . V rámci realizace projektu: Obnova místních 
komunikací III. etapa. 
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Smlouva o dodavatelském úvěru se Silnicemi Jičín a.s. ve výši  3 588 000,- Kč, z toho si 
půjčují obce: 
Olešnice   160 000,- Kč 
Ktová   579 000,- Kč 
Troskovice          1 620 000,- Kč 
Mladějov  500 000,- Kč 
Libošovice  729 000,- Kč 
  
Proběhlo hlasování členů správní rady o schválení uzavření smlouvy o úvěru se Silnicemi 

Jičín, a.s.: Pro – 3 
    Proti - 0 
 
  
 Schválení uzavření Smluv o výpůjčce s obcemi do 31.12.2015 v tomto rozsahu: 
Kacanovy -p.p.č. 242/8, 83/1 v k.ú. Kacanovy 
Olešnice - stp.č. 27/1, p.p.č. 1, 6, 2/1 v k.ú. Olešnice 
Ktová -p.p.č. 804/1 v k.ú. Ktová 
Osek - p.p.pč. 50 v k.ú. Osek u Sobotky 
Libošovice p.p.č. 855/1,st.p.č. 195 v k.ú. Libošovice 
                            495 v k.ú. Dobšice  
Troskovice - p.p.č. 808, 813, 811/3 v k.ú. Troskovice 
Mladějov: 
p.p.č. 440/1,436/2,22,23/1 v k.ú. Roveň u Sobotky 
p.p.č. 13/1, 13/3, 19/2, stp.č. 228 v k.ú. Mladějov v Čechách 
p.p.č. 431/2, 430/9 v k.ú. Střeleč 
V rámci realizace projektu: Obnova místních komunikací III. etapa. 
 
 Schválení uzavření Smluv o výpůjčce s Správou silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvková organizace na p.p.č. 820/1 v k.ú. Mladějov v Čechách. 
V rámci realizace projektu: Obnova místních komunikací III. etapa. 
 
Proběhlo hlasování členů správní rady o schválení uzavření smluv o výpůjčce s výše 
uvedenými obcemi a Správnou silnic Královéhradeckého kraje :  Pro – 3 
         Proti – 0  
 
 
USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY OPS PRO ČESKÝ RÁJ 
Správní rada schvaluje: 
- Uzavření smlouvy o úvěru se Silnicemi Jičín, a.s., s podmínkami uvedenými v tomto 

zápisu. 
- Uzavření smluv o výpůjčce s obcemi vyjmenovanými v tomto zápisu. 
- Uzavření smluv o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje dle zápisu. 
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4) Členové programového výboru se dohodli, že se sejdou před plánovanou podzimní 

výzvou k aktualizaci preferenčních kritérií MAS. 
 
 
Návrh Mgr. Fišerové, aby byly na webových stránkách OPS pro Český ráj zveřejněny 
podané projekty, po ukončení výzvy, ještě před hodnocením VK. 
 

5) Závěr. 
Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin. 
 
 
 
Zapsala : Zdenka Svobodová, asistentka OPS pro Český ráj …………………… 
 
Zápis ověřil: Ing. Petr Hejn,   předseda správní rady  
    OPS pro Český ráj   ……………………. 

 
 


