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                                                  Sobotka, 7.5.2012 

Z Á P I S 

z jednání pléna  

Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří 

Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,   

 

které se uskutečnilo dne 7. května 2012 od 17,00 hodin  

v zasedací místnosti Obecního úřadu  

v  Kláštěře Hradišti nad Jizerou 
Přítomni: viz. presenční listina 

 

Program : 

1) Zahájení, schválení programu pléna 

Ředitel společnosti p. Luděk Láska přivítal přítomné členy a hosty a seznámil je 

s programem jednání. Ověřovateli zápisu byly zvoleny p. Alena Svobodová a starostka 

obce Bílá Hlína p. Šárka Bencová. 

 

2) Aktualizace SPL, nová Fiche č. 9 pro zemědělce 

P. Láska znovu informoval přítomné o provedených změnách ve Strategickém plánu 

Leader „Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří“: 

- Rozšíření zájmového území o 4 obce: Dolní Bousov, Markvartice, Samšina a Modřišice. 

Nová rozloha území je 372,73 km
2
, počet obyvatel činí 25 944. V území je celkem 38 

obcí. 

-Změny ve fichi č. 1: doplnění zemědělské techniky, pastevních areálů včetně 

doplňkových staveb a chovu včel. Přidání nové fiche č. 9 - Přidávání hodnoty zemědělským 

a potravinářským produktům. Zrušena fiche č. 3 - Lesy 
-Finanční plán v SPL upraven dle skutečnosti.  

-Odstranění některých monitorovacích indikátorů a přidání nových, které pro jednotlivé 

fiche stanovil Programový výbor. 

-Úprava organizační struktury dle skutečnosti, náplní prací pracovníků a orgánů 

společnosti. 

-Úprava administrativních postupů při výzvách: postup a časový plán při vyhlášení příjmu 

Žádostí, administrativní postupy příjmu a registrace projektů upraveny dle skutečnosti a 

Pravidel PRV, kontrola projektů a jejich hodnocení, postupy při výběru projektů, opravné 

postupy.  

-Realizační část: administrace, hlášení, proplácení, kontroly, vedení složek projektů 

-Kontrola činnosti MAS 

-Zapojení žen, mladých lidí do 30 let a zemědělců dle skutečnosti 
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3) Informace o rozšíření podporovaného území, přistoupení nových členů 

Jak již p. Láska informoval území bylo rozšířeno o 4 obce: Dolní Bousov, Markvartice, 

Samšina a Modřišice. Obec Dolní Bousov také podalo přihlášku za člena společnosti. 

Přihlášku za člena podala také Ing. Bůžková z Ptýrova.  

 

4) Volby v červnu 2012 

p. Láska vyzval přítomné, aby podávali své návrhy na případné kandidáty do orgánů 

společnosti a nových kandidátů do správní rady. Volby by měly proběhnout do konce 

června. 

 

5) Informace k přípravě strategie na období 2014-2020 

p. Láska seznámil přítomné stručně s vizí NS MAS ČR pro MAS v dalším plánovacím 

období EU 2014-2020, které přednesla na valné hromadě. V druhé polovině roku 2012 

začne příprava nového strategického dokumentu pro období 2014-2020, která bude 

zahájena sběrem informací pravděpodobně formou dotazníků. Budou zjišťovány potřeby 

v celém území, a na základě toho stanoveny nové cíle a priority nového strategického 

dokumentu. Pro přípravu nového dokumentu budou potřeba zástupci z řad odborníků i 

zástupů obcí v území k vytvoření pracovních skupin, které budou vytvářet novou strategii 

rozvoje zájmového území.  

 

6) Různé 

p. Láska informoval o konané akci dne 2.5.2012 „Úklid Českého ráje“.  

Vyzval přítomné o možnosti poslat příspěvky do Zpravodaje ještě do uzávěrky-9.5.2012.  

Seznámil s akcemi, které budou organizovány v rámci projektu spolupráce 

„GEOPARK…“: 

25.6.-1.7.2012 Dny Geoparku spojené se slavností MAS a konferencí 29.-30.6.2012 

v areálu „Šťastná země“ v Radvánovicích. 

Pravděpodobně 3 týden v září 2012 konference a workshop v italské Kalábrii (cca 5 dnů 

pobytu) , nutno zajistit řemeslníky asi 8 lidí – p. Láska vyzval k zapojení se. Dále 

informoval o inzertní službě „Venkovská tržnice“, která je zprovozněna na stránkách 

společnosti. V současné době není využívána, proto vyzval přítomné k šíření propagace 

této služby. 

Informoval o již konaném školení zemědělců dne 16.4.2012 v Sobotce. 

Seznámil přítomné s plánem výzev do konce období: 

6. výzva – vyhlášení 16.7.2012, fiche č. 1,2,4,6,9 

7. výzva – vyhlášení 16.11.2012, fiche č. 1,4,6,9 

8. výzva – vyhlášení 2.4.2013, fiche č. 1,2,6,9 

 

 



                                           Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
       MAS Český ráj a Střední Pojizeří  
                                                                                     Předměstská 286, 507 43  Sobotka;  IČ 259 88 417 

                                        
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  

3 

7) Diskuse 

Dotazy k plán. výzvám, možnosti čerpání dotací, dočerpání fin. prostředků ve fichi č.8  

 

Informace ke zbývajícím alokacím na jednotlivé fiche dle finančního plánu v SPL. 

 

8) Usnesení, závěr 

 

Přítomní členové pléna Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj hlasovali o schválení 

návrhu usnesení, schválené usnesení viz. níže.  

Hlasování: pro schválení návrhu usnesení – všichni 

 Proti – nikdo 

 Nikdo se nezdržel hlasování.   

 

USNESENÍ 

Plénum Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj schvaluje: 

 

- Aktualizaci Strategického plánu Leader „Živý a prosperující Český ráj a Střední 

Pojizeří“ s provedenými změnami k dubnu 2012, se kterými bylo seznámeno.  

 

- Rozšíření zájmového území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj o čtyři 

obce: Dolní Bousov, Markvartice, Samšina a Modřišice. 

 

 

Jednání pléna Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj bylo ukončeno v 18,15 hodin. 

 

 

 

 

 

…………………………..           ………………………….  …………………..……… 

      Alena Svobodová          Šárka Bencová             Luděk Láska 

           ověřovatel        ověřovatel      ředitel; manažer MAS 

 

   

 

 

 

 

Zapsala: Z. Svobodová 


