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Zápis      

 z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 
19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc  

od 16,00 hodin. 

V Nepřívěci 19.1.2010 

Přítomni: viz presenční listina 

 

Manažer p.Láska přivítal přítomné a informoval je o průběhu roku 2009 v MAS Český ráj a 
Střední Pojizeří :  
- o pronájmu kanceláře v Sobotce a její vybavení nábytkem, počítači, tiskárnami;  
- o počtu zaměstnanců a jejich úvazcích, 
- o alokaci v roce 2009 a její rozdělení na jednotlivé žádosti v 1. Výzvě 2009;  
- o přijatých projektech a vyřazených projektech SZIFem; o odvolání 2 žadatelů-zemědělců a                   
1 projektu, kde chyběla pov.příloha;  
- o závazcích MAS a jejich splácení a placení úroků-půjčka, revolvingový úvěr 
- o dotacích, které MAS obdržela v roce 2009 – od Královéhradeckého Kraje, Libereckého 
Kraje, a bezúročné půjčce od Libereckého Kraje 
- o nezpůsobilých výdajích, které nelze proplatit dotací  z PRV, a byly proplaceny z dotací od 
krajů 
- o vnitřní kontrole, kterou provede dozorčí rada. Bude kontrolovat roční uzávěrku 2009 
v únoru 2010, a v pololetí 2010 bude další kontrola v MAS. 
 
Program: 
 - doplnění programu v bodu č.5/ Různé o projednání a schválení ustanovení pracovní 
skupiny pro kulturně-společenskou činnost Obecně prospěšné společnosti pro Český 
ráj 
 
1/  Informace o projektu spolupráce s MAS Vladař, MAS Sdružení růže a 

MAS Pobeskydí jehož výstupem bude software LEADER SYSTEMS (pro 
správu, management a monitoring projektů podpořených v rámci PRV za 
pomoci MAS). 

 p. Láska informoval o schváleném projektu spolupráce, kterým MAS získá 
software pro administraci žádostí a projektů. 
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2/ Alokace finančních prostředků pro rok 2010. 
 p. Láska oznámil výši alokace na rok 2010 – Kč 9 528 363,-. 
 
3/   Informace o jednotlivých FICHI vyhlášených ve výzvě č. 2 v roce 2010 

(březen). 
 p. Láska oznámil  fiche do 2. Výzvy 2010 (schválené SR), která bude vyhlášena 

pravděpodobně v březnu (popř. v dubnu) 2010, jsou to: 
 č.2 – Rozvoj podniků 
 č. 3 – Lesy 
 č. 6 – Krajina 
 č. 8 – Spolkový život 
 + 2 další fiche, a to: 
 č. 1 – Modernizace zemědělských podniků (z důvodu vyřazených projektů z 1. 

Výzvy) 
 č. 4 – Cestovní ruch v obci 
 V případě nevyčerpání fin. Alokace 2010 ve 2. Výzvě 2010 bude a podzim 

vyhlášena 3. Výzva s fichemi pro obce: 
 č. 5 Vesnice 
 č.7 Vzhled obce 
 
 
4/     Informace o rozpočtu na rok 2010. 
 p. Láska seznámil přítomné se schváleným rozpočtem na rok 2010, s jeho 

výdajovými i příjmovými položkami. 
 
 
5/    Informace o činnosti OPS pro Český ráj v roce 2010. 
 p. Láska seznámil přítomné se schváleným plánem činnosti OPS pro Český ráj na 

rok 2010. 
 
6/      Různé  
 
 p. Láska požádal přítomné o spolupráci při pořádání akcí v regionu MAS. 

V souvislosti s potřebou propagace Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 
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při kulturních a společenských akcích v regionu navrhl stanovit pracovní skupinu, 
která by se zabývala touto činností ve složení: 

 Alena Pospíšilová, Veronika Vildmanová, Zdena Svobodová, Luděk Láska 
 
 Obsah činnosti pracovní skupiny pro kulturně-společenskou činnost: 

- Navazování spolupráce s neziskovými organizacemi a školami v regionu  
- Organizace pořádaní či spolupořádání kulturních a společenských akcí 
- Spolupráce na obsahové náplni vydávaných zpravodajů, na návrzích 

propagačních materiálů Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 
- Vyhodnocování dopadů činnosti na propagaci Obecně prospěšné společnosti 

pro Český ráj 
- Další činnosti dle požadavku vedení Obecně prospěšné společnosti pro Český 

ráj 
Jednání této pracovní skupiny budou probíhat dle potřeb a z jednání bude vždy 
sepsán zápis, který bude předán s návrhem aktivit vedení Obecně prospěšné 
společnosti pro Český ráj. 
Hlasování pro schválení stanovení pracovní skupiny pro kulturně-společenskou 
činnost (viz.výše): 
Pro : všichni přítomní členové Pléna 
Proti : nikdo 
Nikdo se nezdržel hlasování. 
 

 Akce – tipy:  
 Otevírání turistické sezóny na hradě Valečov, květen 2010 - P.Pšeničková 
 Na Vyskři – přehlídka traktorů, květen 2010 – Mgr. Fišerová 
 Pohádkový vlak v Malechovicích – Ing.. Kozderková 
 p. Láska informoval o záměru MAS koupit prodejní stánky, které by sloužily 

k prezentaci regionálních výrobků na kulturních akcích v regionu MAS. 
 p. Láska vyzval přítomné ke spolupráci na zpracování zpravodaje MAS č.1/2010. 

Měl by být hotov do konce dubna 2010.  
 
 p. Láska informoval o realizaci zájezdu v roce 2010 k jiné MAS na výměnu 

zkušeností (návrh MAS Sdružení Růže v Jižních Čechách). 
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 p. Láska vyzval přítomné ke spolupráci na zpracování zpravodaje MAS č.1/2010. 
Měl by být hotov do konce dubna 2010.  

 Seznámil přítomné s čestným prohlášením pro úspěšné žadatele u MAS, kterým 
MAS bude požadovat 3% z poskytnuté dotace při příjmu žádosti o dotaci na 
MAS.  

 Hlasování pro schválení čestného prohlášení: 
 Pro: všichni 
 Proti: nikdo 
 Nikdo z přítomných členů Pléna se nezdržel hlasování 
 
 Informovat o školení k SPL pro další období, které bude nutné v roce 2010 

uspořádat, protože na základě výstupů o dodržování SPL se přidělují alokace na 
další období. Na toto školení by pozval Ing. Tvrdoňovou, jako lektorku. 

 p.Láska dále oznámil odstoupení p.Pšeničkové ze správní rady OPS a navrhl 
nového člena SR Ing. Adama Pospíšila z Kněžmostu. 

 
7/    Diskuse. 
 
 Dále následovala diskuse o Fichích, které budou vyhlášeny ve 2. Výzvě 2010. 

Kdo může být žadatelem, na co všechno se může žádat v jednotlivých Ficích. 
 O případném zvýhodnění projektů pro obce, jejichž projekt přesahuje max. 

požadovanou dotaci ve fichi. 
 O školení na veřené zakázky a celkovou administraci projektů pro úspěšné 

žadatele u MAS. 
 O finančních prostředcích na Program rozvoje venkova, kde je převážná část 

vyčerpána. 
 
 8/      Usnesení a závěr. 
 
USNESENÍ 
Plénum Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří: 

- bere na vědomí: 
- informace o projektu spolupráce, uvedené v bodu 1/ zápisu 
- alokaci finančních prostředků na rok 2010 
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- informace o 2. výzvě a vyhlašovaných fichích 
- rozpočet a plán činnosti na rok 2010 Obecně prospěšné společnosti pro Český 

ráj 
- návrh nového člena správní rady Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 

Ing. Adama Pospíšila z Kněžmostu 
- schvaluje: 
- pracovní skupinu pro kulturně-společenskou činnost ve složení: Alena 

Pospíšilová, Veronika Vildmanová, Zdena Svobodová, Luděk Láska 
- čestné prohlášení pro úspěšné žadatele o dotaci u Obecně prospěšné 

společnosti pro Český ráj  
 
 

  Závěr. 
 Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              …………………………                    ……………………….. 
Zapsala: Z. Svobodová    Zápis ověřil: L. Láska 
    asistentka OPS pro Český ráj            ředitel OPS pro Český ráj 
  
 


