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Zápis 

z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední 
Pojizeří,o.p.s. 

 
které se uskutečnilo dne 22. prosince 2010  

od 15,00 hod. v Hotelu Český ráj v Libošovicích  
      Sobotka, 22.12.2010 

Program :  

Program doplněn: v rámci bodu 4) Diskuse bude projednána a schválena směrnice č.1/2011 – 
Příručka pro monitoring a evaluaci a ustanovena kontrolní komise pro kontrolu činnosti za rok 
2010. 

1) Informace o činnosti OPS pro Český ráj, 
uskutečněných výzvách v roce 2010 

 

Ředitel společnosti pan Láska přivítal přítomné a seznámil s programem jednání. 
Informoval o uskutečněných výzvách v roce 2010. Byly vyhlášeny celkem tři výzvy. 
Přidělená alokace na rok 2009 byla vyčerpána. Z poslední 4. výzvy, kde byly 
vyhlášeny fiche č.5, č.7, bude alokace již na rok 2011 rozdělena na polovinu mezi tyto 
fiche. V lednu 2011 se uskuteční jednání programového výboru, kde se členové 
seznámí s jednotlivými podanými žádostmi a do konce ledna by měly být vybrány 
programovým výborem žádosti doporučené k podpoře. V únoru budou žádosti podány 
na SZIF. V lednu 2011 by měl být také schválen rozpočet a plán činnosti na rok 2011. 

 

Dále informoval o organizačních změnách. K 31.12.2010 odchází na základě dohody 
o ukončení pracovního poměru manažer pan Stanislav Nosek. Panu Láskovi se od 
1.1.2011 rozšiřuje úvazek na plný, ze stávajícího polovičního. Výše úvazků celkem 
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zůstane zachována i v roce 2011. Plénum MAS souhlasí s výše uvedenými 
organizačními změnami. 

 

V letošním roce také bude aktualizován SPL podle podpořených žádostí se zjistí, jak 
jsou naplňovány monitorovací indikátory stanovené v SPL. Podle tohoto kritéria dojde 
také k aktualizaci – úpravě fichí. Také byla vypracována směrnice pro monitoring a 
evaluaci, která upřesňuje monitoring v SPL (bude projednána v bodě 4). 

 

 

2) Rozšíření území MAS Český ráj a Střední Pojizeří 
– projednání žádosti 

o přistoupení obce Přepeře u Dolního Bousova do území MAS 

 

Plénum bylo seznámeno se žádostí obce Přepeře o přistoupení do území MAS. Plénum 
toto přistoupení schvaluje a v září 2011 bude podána žádost o rozšíření území MAS. 
Podle velikosti území je také počítána výše finančních prostředků pro danou MAS. 
V roce 2013 dojde ke snížení alokace o 30%. 

 

Pan Láska i přítomná paní Lásková vyzvala přítomné členy, aby se vyjádřili 
k rozšíření území MAS nejen o obec Přepeře, ale o mnohem větší území. Jednalo by 
se o území MAS Turnovsko, případně Mikroregion Kozákov. Upozornily také, že 
nesmí být překřočena hranice hustoty obyvatel 120 obyvatel/1 km2.  

Vystopil ing. Tomsa a informoval o italských partnerech. Jejich region se dostal do 
hospodářské krize a díky tomu, že byl poměrně velký, je tolik nepoznamenala a mohli 
normálně fungovat. Uvedl další výhody globalizace území, přínos větších projektů, co 
do územní velikosti, možnost spolupráce na regionálních projektech. Informoval o 
projektu Geopark Český ráj, záměr závést jednotný systém infocenter.  
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Paní Lásková také uvedla, že je nutné si uvědomit, že rozšíření území, přinese také 
větší nároky na organizaci, zpracování koncepce, časového výhledu.  

Plénum dle informací souhlasí s pokračováním přípravy k rozšíření území MAS. 

 

3) Volba nového člena Programového výboru MAS 
Český ráj a Střední Pojizeří 

 

Paní Alena Pospíšilová, která byla navržena za nového člena programového výboru za 
odstoupeného Ing. Kernera, seznámila přítomné členy s akcemi, které pořádala MAS 
společně s Občanským sdružením Malechovice. Jednalo se o cyklus besed pořádaných 
v Libošovicích. Podílela se také na přípravě zpravodaje MAS a vyzvala přítomné 
starosty obcí ke spolupráci na příštím čísle, které by mělo vyjít na jaře 2011.  

 

Dále došlo k hlasování k volbě paní Aleny Pospíšilové z Občanského sdružení 
Malechovice za nového člena programového výboru. 

 

Hlasování: 

PRO: všichni 

PROTI: nikdo 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

4) Diskuse 
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Ředitel společnosti p. Láska seznámil přítomné členy s vypracovanou směrnicí 
č.1/2011 –Příručkou pro monitoring a evaluaci, která by měla být v platnosti od 
1.1.2011. Plénum MAS projednalo tuto směrnici a zároveň ustanovení osoby 
odpovědné za kontrolní činnost dle směrnice č.1/2011 – Příručky pro monitoring a 
evaluaci, manažera kontrol p. Jarmilu Láskovou Soldátovou. 

Hlasování pro schválení směrnice č.1/2011 –Příručky pro monitoring a evaluaci a 
osoby odpovědné za kontrolní-monitorovací činnost dle této směrnice manažera 
kontrol p. Jarmilu Láskovou Soldátovou: 

Pro: všichni 

Proti: nikdo 

Nikdo z přítomných členů Pléna se nezdržel hlasování. 

 

Pan Láska vyzval přítomné členy dozorčí rady a požádal je, aby provedli kontrolu 
činnosti a hospodaření OPS pro Český ráj za rok 2010. Členové dozorčí rady Ing. 
Kozderková, Ing. Pospíšil, paní Svobodová jako kontrolní komise souhlasí 
s provedením kontroly. 

Pan Láska informoval o tom, že se připravuje anglická verze internetových stránek 
OPS. 

Ing. Tomsa vyzval ke spolupráci na projektu Geopark Český ráj přítomné zástupce 
obcí. V červnu 2011 by mělo dojít k podání žádosti projektu Geopark Český ráj a bylo 
by dobré zjistit potřeby obcí, co se týče umístění informačních panelů. 

 

 

 

5) Usnesení  
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Plénum MAS Český ráj a Střední Pojizeří schvaluje: 

- Skončení pracovního poměru pana Stanislava Noska 
k 31.12.2010 a zvýšení úvazku na plný úvazek p. Luďka Lásky od 1.1.2011 

- Přistoupení nového člena MAS obce Přepeře, a s tím 
rozšíření území MAS 

- Nového člena programového výboru MAS paní Alenu 
Pospíšilovou z Malechovic 

- Směrnici č.1/2011 – Příručku pro monitoring a 
evaluaci, s platností od 1.1.2011 a osobu odpovědnou za monitoring a evaluaci dle 
této směrnice manažera kontrol  

p. Jarmilu Láskovou Soldátovou 

- Kontrolní komisi ve složení : Ing. Kozderková, Ing. 
Pospíšil, paní Alena Svobodová, k provedení kontroly činnosti a hospodaření OPS 
pro Český ráj v roce 2010 

 

Plénum MAS ukládá panu Láskovi jednat ve věci rozšíření MAS se zástupci MAS 
Turnovsko, Mikroregionem Kozákov, popř. se zástupci dalších regionů. 

 

6) Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 

Zápis ověřil :  Ing. Petr Hejn, předseda správní rady ………………………. 

  
 
  
Zapsala: Z. Svobodová 


