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                                                  Sobotka, 20.3.2012 

Zápis 

z jednání pléna  
Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,   

 

které se uskutečnilo dne 20. března 2012 od 17,00 hodin  

v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Sobotka 
 (pod zámkem Humprecht v Sobotce) 

Přítomni: viz. presenční listina 

Program : 

1) Přivítání 

Ředitel L.Láska přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání, který byl 

upraven dle následujících jednotlivých bodů. 

2) L.Láska podrobně informoval o všech podaných žádostech v 5. Výzvě a následně o 

všech vybraných žádostech k financování, které budou registrovány na SZIFu v Hradci 

Králové již 21.3.2012. 

3) Členové byli seznámeni s  účetní závěrkou za rok 2011, výsledkem hospodaření za rok 

2011. Byla jim předložena i v tištěné verzi. Informace o obdržených dotacích z krajů na 

roky  2011-12. 

Dále byli seznámeni s rozpočtem společnosti na rok 2012 a plánem činnosti na rok 2012, 

který byl schválen správní radou. Oba dokumenty budou vyvěšeny na internet. stránkách 

společnosti. 

4) Evaluace, aktualizace SPL 

L.Láska seznámil přítomné členy s jednotlivými body, které bude nutné provést v rámci 

evaluace, aktualizace SPL, jsou to: 

a) rozšíření podporovaného území o obce Modřišice, Samšina, Dolní Bousov, Markvartice 

a jedná se s Městem Turnov 

b) změna finančního plánu v SPL dle skutečnosti (str.12) 

    přehled výzev (str.3) s alokací na každou fichi v jednotlivých výzvách 

c) aktualizace fichí – zrušení fiche č.3 – Lesy a vytvoření nové fiche č.9 – Přidávání 

hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 
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d) aktualizace administrativních postupů v SPL dle skutečnosti a Pravidel PRV 

e) změna monitorovacích ukazatelů (schváleno PV již v červnu 2011) 

f) aktualizovat výběrová kritéria u fichí 1, 2, 4, 6, 9 

 

5) Příprava na další období EU, vytvoření strategie  2014-2020 – seznámení s plánem 

přípravy 

a) Dotazníky obyvatelům v území, zjistit potřeby 

b) Ustanovit pracovní skupinu(ny), provést SWOT analýzu 

c) Vybrat oblasti podpory (na co se zaměřit na základě dotazníkového šetření) 

d) Návrhy oblastí podpory v letech 2014-2020 se budou projednávat v území 

 

6) Různé 

Přednesen návrh programového výboru o změně výši členských příspěvků na rok 2012: 

Mikroregiony – 3 000,- Kč 

Obce – 1 000,- Kč 

Právnické osoby-podnikajicí – 500,- Kč 

Spolky a fyzické osoby – 100,- Kč 

Všichni přítomní členové souhlasí s návrhem výše příspěvků na rok 2012. Nikdo 

nevznesl námitku. 

Do voleb v červnu 2012 bude provedena revize členských příspěvků i členů. Se 

členy bude sepsána smlouva o partnerství s vymezením práv i povinností, která 

bude závazná. 

 

V květnu vyjde nový zpravodaj. Do 15.4.2012 je možné podávat náměty a 

příspěvky do zpravodaje buď p. Pospíšilové nebo do kanceláře společnosti. Bude 

jen v elektronické verzi, kterou obdrží všichni členové e-mailem. 

 

10.4.2012  proběhne seminář pro zemědělce k připravované výzvě. Bližší 

informace budou podány, co nejdříve. Zajistí L.Láska. 

 

Příspěvek Ing. T. Tomsy k projektu spolupráci GEOPARK. Informace o 

připravovaných akcích a celkovém plánovaném průběhu realizace projektu. 

 

Na začátku června budou volby do orgánů společnosti. Budou zvoleni noví 

členové PV – 7 členů, VK – 7 členů, MV – 3 členi. (předpokl.termín 4.-8.6.2012) 

V dubnu bude muset být jmenován nový člen správní rady za L.Bělohradského a 

na podzim i předseda správní rady. Návrhy na jmenování vítány. 

 

Informace o akci „Úklid Českého ráje“ dne 4.4.2012, trasy – Hrubá Skála, 

Sobotka, Kněžmost. 
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Informace o dalších připravovaných akcích – p. Pospíšilová 

 

7) Různé 

Dotaz p. Pospíšila na kurzy pro včelaře. Počítá se s nimi, i když nebyla přislíbena 

dotace z Královéhradeckého kraje. Možnosti lektora kurzu zjišťuje p. Lásková 

Soldátová. 

Vznesen tip na místo příštího jednání pléna, které by mělo být 23.4.2012 – Obecní 

úřad v Kláštěře Hradišti nad Jizerou. Na jednání by měly být již konečné změny 

v SPL předloženy ke schválení. 

 

8) Usnesení, závěr 

Plénum Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj schvaluje výši členských 

příspěvků na rok 2012 ve výši pro: 

Mikroregiony – 3 000,- Kč 

Obce – 1 000,- Kč 

Právnické osoby-podnikajicí – 500,- Kč 

Spolky a fyzické osoby – 100,- Kč 

 

 Plénum Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj bere na vědomí: 

- Informace o podaných a vybraných žádostech v 5. výzvě 

- Účetní závěrku za rok 2011, rozpočet a plán činnosti společnosti na rok 2012 

- Evaluaci a aktualizaci SPL dle bodu 4) zápisu 

- Přípravu strategie na nové plán. období 2014-2020 

- Smlouvy o partnerství pro členy 

- Informace o připravovaném školení pro zemědělce, o projektu spolupráce 

GEOPARK, o plánovaných volbách do orgánů společnosti, o připravovaných 

akcích dle bodu 6) zápisu 

 

Jednání bylo ukončeno v 18,30 hodin. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


