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V Oseku 7.3.2023 

 
Zápis 

z jednání Pléna MAS 
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, 

které se uskutečnilo 
v sále kulturního domu v obci Osek 

(Osek 111, 507 43 Osek) 
dne 7.3.2023 v 16:00 hodin 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
 
1)   Úvod 
 

 Pan Robert Rölc, který byl pověřen předsedkyní Programového výboru MAS paní Milenou 
Koštejnovou, přivítal v 16:15 hodin všechny přítomné. 

 

 Představení nové ředitelky paní Veroniky Horákové (schválena Správní radou společnosti s výkonem 
funkce od 7.9.2023). 

 

 Zjištění usnášeníschopnosti: počet členů, prosba, aby neodcházeli dříve kvůli usnášeníschopnosti (musí 
být nadpoloviční většina). 

 Informace pro partnery – hlasování na základě plné moci, předpokládaná délka jednání cca 1,5 h. 
 

 Hlasování v pořadí pro, proti, zdržel se – pokud bude zřejmá optická většina, pak se počet hlasů 
dopočítá z hlasů pro možnosti proti a zdržel se. 

 
 

Počet přítomných partnerů: 19 

Počet plných mocí: 8 

Celkový počet hlasování: 27 

 

Výsledný stav 
podmínka max. 49 % veřejného 
sektoru SPLNĚNA 

  počet subjektů podíl subjektů v % 

Veřejný sektor: 13 48 % 

Soukromý sektor: 14 52 % 

Celkový počet Partnerů MAS 
účastnících se hlasování: 

27 100 % 
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Výsledný stav 
podmínka max. 49 % zájmové 
skupiny SPLNĚNA 

  počet subjektů podíl subjektů v % 

Místní rozvoj, rozvoj školství a dopravy 13 48 % 

Spolková činnost, kultura a sport 5 18,5 % 

Zemědělství a lesnictví 5 18,5 % 

Podnikání a cestovní ruch 1 4 % 

Zdravotnictví a sociální věci 3 11 % 

Celkový počet Partnerů v MAS 
(zařazených v zájmových skupinách): 

27 100 % 

 

Plénum MAS je usnášeníschopné 

 Informace o změně programu jednání. Zařazení bodů – Změna ve složení partnerů, Změna složení 
Programového výboru a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021. Bez 
připomínek. 
 

 

 

2)   Schválení programu jednání: 

Schválení zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů dnešního jednání 

Schválení 13. změny CLLD - PRV  

Volba členů Výběrové komise 

Rozdělení alokace v programu IROP 2021–2027 do vybraných opatření 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021 

Změna ve složení partnerů 

Změna složení Programového výboru 

Ostatní, diskuse 

Závěr 

Kdo schvaluje program jednání Pléna MAS dne 7.3.2023 v tomto znění?  

Pro:   27  Proti:   0  Zdržel se:   0 

Plénum MAS schvaluje program dnešního jednání. 
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3)   Schválení zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů dnešního jednání. 

 

Kdo je pro, aby paní Marcela Machová byla zapisovatelkou na dnešním jednání? 

 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 

Plénum MAS schvaluje paní Marcelu Machovou jako zapisovatelku. 

 

 

Kdo je pro, aby pan Miroslav Boček byl ověřovatelem zápisu z dnešního jednání? 

Pro:   26  Proti:   0  Zdržel se:   1 

Plénum MAS schvaluje pana Miroslava Bočka jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání. 

 

Kdo je pro, aby paní Veronika Horáková a paní Zdena Svobodová byly skrutátory na dnešním jednání? 

Pro:   27  Proti:   0  Zdržel se:   0 

Plénum MAS schvaluje paní Veroniku Horákovou a paní Zdenu Svobodovou jako skrutátory na dnešním 

jednání. 

 

 

 

4)   Schválení změny v PRV – změna strategie č. 13 

Předmětem změny č. 13 je přesun zbylých 100 000 Kč alokovaných ve fichi č. 5 Projekty spolupráce do fiche č. 6 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, která bude vyhlašována. Zároveň jde o přesun 

z opatření 19.3.1 do opatření 19.2.1 Programu rozvoje venkova. Oficiální změna je tedy z hlediska pravidel 

programu nutná. Součástí změny je i návrh na vynulování indikátoru 92501 Celkové veřejné výdaje ve fichi č. 5 

a navýšení indikátoru 92702 Počet podpořených operací (akcí) ze 40 na 50. Navržené změny byly promítnuty.  

Bez připomínek. 

Kdo schvaluje 13. změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj? 

Pro:   27 Pro:   0 Zdržel se:   0 

Plénum MAS schvaluje 13. změnu strategie CLLD OPS pro Český ráj. 

 

Schválená změna určuje celkové alokace ve fichích. 
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Kdo schvaluje celkové alokace ve fichích Programu rozvoje venkova takto: 

Fiche 1 – 10 877 217 Kč 

Fiche 2 – 827 500 Kč 

Fiche 3 – 7 058 697 Kč 

Fiche 4 – 1 507 514 Kč 

Fiche 5 – 0 Kč 

Fiche 6 – 10 629 272 Kč 

Pro:   27 Pro:   0 Zdržel se:   0 

Plénum MAS schvaluje celkové alokace ve fichích takto: 

Fiche 1 – 10 877 217 Kč 

Fiche 2 – 827 500 Kč 

Fiche 3 – 7 058 697 Kč 

Fiche 4 – 1 507 514 Kč 

Fiche 5 – 0 Kč 

Fiche 6 – 10 629 272 Kč 

 

Je pravděpodobné, že ŘO si v průběhu administrace změny může vyžádat úpravy, chtěli bychom proto požádat, 

aby Plénum MAS umožnilo takové změny provést. 

Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny ve změně SCLLD č. 13 na základě 

připomínek ŘO? 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0  

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny ve změně SCLLD č. 13 na základě 

připomínek ŘO. 

 

 

 

5)   Volba členů Výběrové komise 

 

Výběrová komise je výběrový orgán MAS. Výběrová komise provádí předvýběr projektů podle objektivních 

výběrových kritérií. Funkční období je jednoleté, opakované zvolení je možné. Výběrová komise má nyní 9 

členů, může být i 7 nebo 11. Navrhované složení je beze změny, všichni členové s další činností souhlasí. 

Funkční období současné VK končí 3.6.2023. 

 

Navrhované složení je: 

 

Miroslav Boček, Město Dolní Bousov 

Milan Hanzl, Obec Loukovec 

Ing. Lenka Krupařová, fyzická osoba 

Dana Bartoňová, fyzická osoba 
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Filip Marek, fyzická osoba 

Dita Veselá, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 

Martina Brádlerová, ISIS-M o.p.s. 

Bc. Kamila Sedláková, fyzická osoba 

Mgr. Ondřej Havrda, Obec Karlovice 

Náhradníci: 

Hana Maudrová, Obec Boseň 

Ing. Petr Hanzl, fyzická osoba 

 

Má někdo další zájem o členství? Jsou připomínky? Bez připomínek. 

Kdo schvaluje složení Výběrové komise dle předloženého návrhu s funkčním obdobím od 4.6.2023? 

Pro:   26 Proti:   0 Zdržel se:   1 

Plénum MAS schvaluje složení Výběrové komise dle předloženého návrhu s funkčním obdobím od 4.6.2023. 

 

 

 

6)   Rozdělení alokace v programu IROP 2021-2027 do vybraných opatření 

 

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) na období 2021-2027 je MAS přiděleno na celé 

programové období celkem 57 805 655 Kč v celkových způsobilých výdajích. Nyní se podle pravidel řídícího 

orgánu navrhuje rozdělení 70 % této alokace, tedy 40 463 958 Kč a je povinnost naplnit do 30.6.2025 milník 

24,4 % z této částky, tedy necelých 10 mil. Kč musí být již proplaceno. Tento návrh vychází z průzkumu 

absorpční kapacity v území. Bylo prověřeno, kteří žadatelé mohou po otevření výzvy (předpoklad 2. polovina 

2023) reálně předložit své záměry a začít realizovat. Celková částka a částky pro přechodové regiony (území 

MAS ve Středočeském kraji) a málo rozvinuté regiony (území MAS v Libereckém a Královéhradeckém kraji) jsou 

pevně dané. Vyšší alokace na hasiče vychází z reálné připravenosti záměrů, potřeby zajistit ochranu území 

a rovněž faktu, že žadatelé území v Libereckém kraji kvůli platnému normativu v programovém období 2014-20 

v této oblasti žádat nemohli, byť by to infrastruktura vyžadovala. Po splnění milníku a žádosti o zbylých 30 % 

alokace bude možné oblasti podpory změnit.  

Tabulka s návrhy rozdělení alokace byla promítnuta. Dotaz paní Fišerové na rozdělení alokace do jednotlivých 

oblastí. Bylo vysvětleno panem Rölcem. 

 

Kdo schvaluje návrh rozdělení alokací v programu IROP 2021-2027 dle předloženého návrhu? 

 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 

Plénum MAS schvaluje návrh rozdělení alokací v programu IROP 2021-2027 dle předloženého návrhu. 

 

 

Nelze vyloučit, že ŘO si v průběhu administrace vyžádá úpravy, potřebovali bychom proto, aby Plénum MAS 

umožnilo takové změny provést. 

Kdo schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v návrhu rozdělení alokací v programu 
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IROP 2021-2027 na základě připomínek ŘO? 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0  

Plénum MAS schvaluje, aby kancelář MAS / pracovníci MAS provedli změny v návrhu rozdělení alokací 

v programu IROP 2021-2027 na základě připomínek ŘO. 

 

 

7)   Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS se zpracovává každoročně. Součástí zprávy je i rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce. V roce 2022 Plénum jednalo pouze jednou per rollam a tato zpráva se 

neschvalovala.  

Kdo schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021? 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

Plénum MAS schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021. 

 

 

 

8)   Změna ve složení partnerů 

 

Vystoupení z Partnerství MAS: 
 
Turnov lidem, z.s. - zastupuje Zbyněk Miklík, partnerství ukončeno 30.4.2022 
Život na vsi, spolek - zastupuje Doubravka Fišerová, partnerství ukončeno 7.3.2023 
Luděk Láska – partnerství ukončeno 9.10.2022 
 
 
Kdo bere na vědomí ukončení členství Turnov lidem, z.s., Život na vsi, spolek a Luďka Lásky jako partnerů 

MAS? 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 
Plénum MAS bere na vědomí ukončení členství Turnov lidem, z.s., Život na vsi, spolek a Luďka Lásky jako 
partnerů MAS. 
 
 
Dále v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2022 došlo ke změně zastupujících osob za Město Turnov 
(30.1.2023), Obec Přepeře (změna 9.1.2023), Obec Strážiště (změna 1.12.2022), Obec Sezemice (změna 
8.12.2022), Město Sobotka (změna 16.1.2023) a dále ke změně zastupující osoby u partnera Mikroregion Český 
ráj (změna 15.9.2022). 
 
 
Jako fyzická osoba žádá o přistoupení jako partner MAS paní Doubravka Fišerová.  Zařazena je do soukromého 
sektoru a zájmové skupiny Zemědělství a lesnictví. 
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Kdo schvaluje paní Doubravku Fišerovou jako partnera MAS? 
 
Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 
Plénum MAS schvaluje paní Doubravku Fišerovou jako partnera MAS. 
 
 
 

9)   Změna složení Programového výboru 

Ukončení partnerství Život na vsi, spolek má vliv i na složení Programového výboru, kde této organizaci tímto 

zaniká členství v PV. Navrhuje se proto dovolení člena Programového výboru na toto místo paní Doubravkou 

Fišerovou, která je novým partnerem MAS a předtím zastupovala Život na vsi, spolek. 

 

 

Kdo schvaluje paní Doubravku Fišerovou jako člena Programového výboru MAS? 

Pro:   27 Proti:   0 Zdržel se:   0 

 
Plénum MAS schvaluje paní Doubravku Fišerovou jako člena Programového výboru MAS. 

 

 

 

10)    Ostatní, diskuse 

Zpráva o výsledku kontrolní činnosti Kontrolního výboru MAS za rok 2022 
Zprávu všichni členové obdrželi e-mailem. KV se sešel v roce 2022 jednou. Jsou nějaké dotazy, připomínky? Bez 

dotazů a připomínek. 

Informace o Zprávě o realizaci ISg 
Každého půl roku předkládá MAS Zprávu o plnění strategie. V době, kdy nemohlo proběhnout prezenční 

jednání Pléna byly zpracovány Zprávy za období 1.7.-31.12.2021, 1.1.-30.6.2022 a 1.7.-31.12.2022. Zprávy byly 

schváleny řídícím orgánem i Programovým výborem.  

Informace o výzvách 

PRV 

Dne 23.3.2023 bude vyhlášena 7. výzva PRV.  Termín podávání žádostí je stanoven v období 27.3.-5.5. Vyhlašuje 

se pouze Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a v ní 3 oblasti: 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

Znění výzvy včetně fiche a všech příloh schválil Programový výbor. Alokace je 1 768 564 Kč. Jedná se o 

zbytkovou alokaci v tomto programovém období. Zbytková alokace je aktuální k dnešnímu dni, počítáme, že se 

ještě před vyhlášením výzvy může změnit. V průběhu realizace projektů se část prostředků vrací zpět z důvodů 

úspor při realizaci nebo ukončení administrace některých projektů. Programový výbor schválil úpravu alokace 
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výzvy na základě aktuálního stavu zbytkové alokace PRV ještě před vyhlášením výzvy.  

V případě, že alokace nebude dočerpána nebo v průběhu administrace této výzvy vzniknou významné úspory 

z realizace současných projektů, je možné vyhlásit ještě jednu 8. výzvu, kde termín registrace na SZIF musí být 

do 30.4.2024. Nejbližší termín je od září, protože termín registrace na SZIF u připravované 7. výzvy je do 

31.8.2023.  

PRV – výzva č. 6 – 21.3.-6.5.2022  

Vyhlášeny byly 4 fiche: Fiche 1 Investice do zemědělských podniků, Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů, Fiche 3 Investice do nezemědělských činností a Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech 

 

Ve fichi 6 bylo podporováno 6 oblastí: 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

d) Obchody pro obce 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

6.výzva PRV – alokace 9 056 457 Kč 

Podáno 39 projektů – 11 ve fichi 1, 1 ve fichi 2, 8 ve fichi 3, 19 ve fichi 6, podpořeno 35 projektů 

Celkově za 8 431 535 Kč, převis ve fichi 1, v ostatních fichích alokace dostačovala. 

 

Stav čerpání 

IROP – z alokovaných 58 901 500 Kč zbylo 578 000 Kč, rozdíl vyplývá většinou z úspor projektů při realizaci 

OPZ – z alokovaných 16 146 000 Kč nyní zbývá 1 002 500 Kč, rozdíl vyplývá většinou z úspor projektů při 

realizaci 

 

 

Činnosti MAS 

Změna č. 14 

Schválena změna č. 14 spočívající ve změně adresy společnosti a změně statutárního zástupce. 

Nové programové období 2021-2027 

Koncepční část nové strategie byla podána 30.11.2021, schválena 7.1.2022. 

OP Zaměstnanost + 

Realizace formou klíčového projektu MAS – tento projekt Podpora komunity na území OPS pro Český ráj 

schválen k realizaci, realizace 1.4.2023-31.3.2026, na něj by měl navázat druhý tříletý projekt. 

Realizovat se budou komunitní aktivity pro seniory a veřejnost a lepší koordinace akcí ve městech zřízením 

pozice komunitního pracovníka. Rovněž se budou pro děti pořádat komunitní tábory o letních prázdninách 

a volnočasové aktivity odpoledne ve dnech školního vyučování. 
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IROP 

Na základě schválené alokace pro jednotlivá opatření bude podán Programový rámec IROP.  

OP TAK 

Výzva na podávání Programového rámce běží do 30.4.2023. Jedná se o jednoduchý formulář.  

Podporována je aktivita Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále 

pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich 

konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 

Z celkové alokace na Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) stanovené v OP TAK bude nejdříve přerozděleno 

zhruba 50 % podle počtu podniků, které mají počet zaměstnanců od 1 do 249 dle údajů z Českého statistického 

úřadu k 5. 11. 2021 (nejedná se o MSP dle definice GBER). Alokace pro MAS je 3 510 000 Kč. Na celou ČR je 

alokace 500 mil. Kč. Celkové výdaje projektu jsou povoleny max. 2 mil. Kč. 

Po 30.4.2023 bude alokace znovu přepočítána na základě aktuálního počtu MAS, které žádost podají. 

Již před časem jsme oslovili všechny obce se žádostí o rozšíření povědomí o možnosti dotací z tohoto OP, žádný 

potenciální žadatel se nám nepřihlásil.  

První finanční milník stanovuje, že do 31. 12. 2024 musí být vydány právní akty na objem minimálně 70 % 

schválené alokace v rámci Programového rámce. 

Za neplnění indikátorů MAS nebude sankcionována, je tedy možné Programový rámec podat. Prosíme o šíření 

informace o programu do území s předáním kontaktu na nás.  

OP ŽP 

Bližší informace o programu nejsou zatím známy. Platí informace zaslané již loni všem obcím v území.  

Podporovány budou aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 

infrastruktury. Jedná se především o:  

- snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,  

- snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,  

- výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.  

Jako doprovodné aktivity budou podporovány i následující opatření:  

- zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,  

- zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.  

Výše podpory se liší podle aktivit a charakteru projektu. 

Komplexní projekty (tedy takové, které budou obsahovat i doprovodné aktivity), budou mít při hodnocení 

přednost. 

Po aktualizaci informací o podmínkách programu MAS a její orgány rozhodnou, zda se do programu zapojí.  

Nová zelená úsporám Light 

MAS pomáhá žadatelům s administrací. Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad 

seniorů, lidí s 3. stupněm invalidity a lidí pobírajících dávky na bydlení. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí 

zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. 

Zájem v našem území je velký.  

  

MAP Turnovsko 3 – v realizaci 1.3.2022 – 31.8.2023, je bez implementačních aktivit 

MAP Turnovsko 4 – bude se připravovat žádost, chtěli bychom plynule navázat na realizaci MAP 3, bude 

i s implementačními aktivitami jako MAP Turnovsko 2 
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Šablony III – výzva od 31.3.2020, pomoc školám, aktivní pomoc probíhá 

Projekt Čistá řeka Jizera – 5. ročník se uskutečnil 7. a 8. října 2022, byl rozšířen úsek úklidu, zapojilo se více 

dobrovolníků  

Úklid Českého ráje – proběhne v dubnu tohoto roku 

 

Prosba o nabídku prostor pro další jednání Pléna a možnosti zvážení zájmu o výkon funkce v některém z orgánu 

MAS. 

 

 

 

11)   Závěr 

Pan Robert Rölc poděkoval všem přítomným za spolupráci a účast na jednání.  

Konec jednání v 17:30 hodin 

 

 

Zaznamenala: Marcela Machová 

Ověřil: Miroslav Boček 
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