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Bróno do Českého róje, o's'

Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje' o's
konané v Libuni dne 10.4.2014 od 17: 00

1. Zabájenia přivitáni přítomných
Předsedkyné pánl'Cervor'a zahájila schůzi' přivítala hosty a vedením VH pověřila ing'

Nekvasilovou

2. schvá|ení pťogramu
. hlasování o proglamu: pro: 27. proti: 0, zdržel se: 0

3. volba návrhovó komise, volba zapisovatelé
Návrlr složení: pan Šimek' pan Sedláček, paní Í-llakenová

Zapjsovatel : Zuzana Brixová. DjS'.
o\éiovalelé: pan Koln5rek_ panI slérbo!á

o hlasováni o návrhové komisi: pro: 27, ploti: 0' zddol se: 0

. lrlasovrání o zapisovateli: pro: 27' proti: 0, zdržel se: 0

. hlasování o ověřovatelích: pro| 27' pťoti: 0, zdržel se: 0

4. výroční zpřáva o činnosti za rok 20l3
Helena Červová - viz příloha č. 1

. v7atá na vědomí

5. Zpráva o hospodaření za rok 2013

pan Šulc _ viz příloha č. 2

. vzata 1')a vědomí

6. Zpráva kontrolní komise
pan Ševců Členové kontrolní komise se po pořadě s Radou MAs rozhodli' že na dnešní vH
nebudou přeclkládat zprá,ll z re'liztti komise' z důvodu toho. že podklady pro revizi

hospodaření dostali k dnešnimu drri (rlaň zpříjmu plo účetní ZávěIku). Zpráva o kontole
bospodďení bude přednesena na mimořádné VII v srprru 2014.

7. schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o užití zisku z! rok 2013

pan Šulc viz příloha č.3

Rada navrhuje schvalit Hv ve výši 80 382, 86(zisk) ve prospěch vlastního kapitálu'

o hlasování o zúčtoviíní ve plospěch vlastního kapitálu: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0

8. Plán činnosti MAS v roce 201'Í

ing. Klacková _ viz příloha č. 4

o hlasování o plánu čilnosti: pro: 27, proti: 0' zdržel se: 0

9. Rozpočet 2014
ing. Nekvasilová - viz příloha č.5

. hlasování o rozpočtu: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0



10. Volby do orgánů NI-A.S

ing' Nekvasilová

Nejprve byla vH seznámena s novými členy MAS:
oldřich Haken
Jaroslav váek' kovái' bydliště Lomnice nad Popelkou

o VH vzala na vědomí nové členy MAs

Návrh na složení rady MAS:

Radomir Sedláček

Přemvsl Sulc

o hlasování o radě MAs - plo: 27' proti: 0, zdržel se: 0

Návrh na sloŽení programového výboru MAS:

. hlasování o programovém výboru - pro: 27, proti: 0' zdlžel se: 0

Návrh na (loŽeni \ibéroré |omise MAS:

Maltin Mit]óhner
Jaroslav Válek

Jiří Lukeš

Jméno a příimení sektor uzeml

Tomáš Komárek vereiný Novopacko

vítězslav Dufek souLroÚý Novopacko

Radomír sádlo verelny Brada

olďich Haken soukromý Rrada

Lcnka Malá veřeiný Tábor

Marie K\nč]ova neziskový Tábor

Stanislav Doubek neziskov.ý Po zerl

Krz!sztof Mikuszewski neziskový zei

. hlasování o Úběrové komisi - pro: 27, proti: 0' zdržel se: 0



. hl""."á"í 
" '"""it-ovacím 

výboru - pro:27, přoti:0, Zdúel se:0

. hlasování o kot]trolní komisi - pro: 27, plotj: 0' zdrŽel se: 0

Bude potřeba uplavit počty členů, aby so nepřesáhio 49 % u žádného sektoru' doide ke

změnIím v srpnu 2014 na mimořádné vH'

11. Diskuse
Ňl*r,r' "J 

i.g. Nekvasilové - PIo tvolbu ISRÚ vývořit pracovní skupinJ. zemědělství_

li""i"r p,".iĚar' záněstnanost' sociální siužby, vzdělávárí, volnočasové aktivity' inovace a

.nanir,i.i ,v v n ho ncchce ml"lán ote\ ilt l. rol\ oj ']Zenrl 
( čeryani / lRoP\'

Ňlr"*i'a'"i"" nebo neipozdeji na začátku května bude potřeba svolat placovní skupjny

i"anotii* u'ueit i"anat o áane oblasti 1co by mělo bý v ISRÚ). Š1o by o 2 - 3 jedrrání. Učast

io,"."'"'"r,r 'r"ói"ach bude honorovánl rĎppt' tt''t qs pošle e-mailem ncbidku na praco\ni

skupiny (nemusí to být členové MAS).

Členské příspěvky - členům budou zaslány e-mailern výše příspěvků
podnitatelé a neziskové organizace IočÍí příspěvek ve výši l00Kč

12. UsÍesení
pan Širnek viz příloha č.6

. hlasováúí o usnesení: pro: 27, proti: 0' zdržel se: 0

13. ZáýěÍ
Ukončení VH ing. Nekvasilovorr

zapsala: Zuzana Brixová, DiS.

ověřili:

r,yrl ) L!u1i- 4l

pan Komárek

paní Štěrbová

Návrh na sloŽení monitorovacího výboru

Jméno a příimení sektor území

Bronislav Tomeš
rrrbo''íaNr"k"*i'

veie iný TáboŤ

soukromý Brada

Karel Čermiík neziskový Poiizeři

Návrh na složení kontrolní komise

Jméno a příimení Šektor úz-emí

Roman Ševců soukromý Brada

Jan Čapek neziskový TáboI

E"naštěrboú veřeiný Novopacko

Vladirr'rír Kobrle soukromý Poiizeří

l-,----
tÁ"u*:l



Příloha č. 1

zpráva o činnosti MAs Brána do Českého ráje, o.s' za rok 2013
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účast na semi áři ..Změny občanského sdruŽeni v souvisIosti s novým oZ"
- ťlčast na scmináři ..Metody slrategického pláno\'ání rozvoje obce' regionu"
'zapojení Clo solÍěŽe nejZajimavěiši projekt MAS KrálovéhÍadeckého kraie (v kategorii obce
se projekt..HřiŠtě Ve Štiko\'č" No\'é Paky Llnlistii na 2' rístě)

l l. Integrovaná střatcgie ro^,oje úzcmí na období 201d -2021

Zpracovatel: Nexia AP a's'. sokolovská 5'i49. Praha 8

Předáno] 2].l2'20]]

Zapsala : ir'rg' Klacková
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Zoráva o hosoodaření za rok 2013
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p." ;;:",ffi -Hililillfi"o:uahlrnaspehlemJedaňotjpohled.llcIílleniprono<'por.lrurtrun.al;;;i^.'*"'""'""'''"llulu''| l'ollelťcllnli

cizi zdroje j\ou \ e v}ši {l9 tisic Kč : 3: o/" j\P'ZPl8,dnn.7aiinč7it',rton'".inl. ,':::::Tt -" l'rálkodobjnli 
"á\;/ky( ýčlcněni-dndat.rlclé2l. /'méýnlanci 37!SP+ZP 18, danč 7 a jinó ze"o"r.y u p,iitr.y ::o tisi" xt;l

HV za rok 2013 = + 80.382,76 Kč : vše z hlavní, neziskové činnosti
Daňové přiznriní bylo po<iáno v řádném"termínu, s nulovou povinností uhradit daň z příjmů plávDických osob.Vzhledem ke kladnémLr VH vhlavní ijfu1651i'- nga"sr" t 

'r"};ii'á"ňř'uieuy ue r"ysi 15.200.- Kč. Našípovimostí je tuto daňovou úlevu v soular]u * 
""t".". "pr"t'iií.u.j"o'";'I'Jii'a ",."n.NÁKLADY

spotřeba mat'
Služby celkem
osobní nákl.
ostatní Íáklady
Odpisy

r. 2013
I.t92
2
350 (cest'l09, ost'služby 21I )

796 (619 + 177 )
19 ( úroky 2+odp.pohl.12+ost. 5 )
25

VÝNosY
členské přispěvky
Provozní dotace
Dary
Tržby za služby

r.2013
1.273
lJ4 ( č|. a ost. přispěvk))
t.l2n
9
0

Di se lon'tatorar' zc kladrti r'rslerJetr hnspodďeni jc l\oiťn picdť!šiln cIens(Jmi paitpe\k) a proroznimidorrccmi nik.Lr podnikarei"ro; oni i;nou'no.pojailt 
"";ilJJ.'r";lr':: nJsreder r\nieni kradneho VlrzhLa\ni. ti nezjsko\é ČirÚosti. ktera by. měla bý1 ,p's" á"i"'á"'tI-*Í hospodriřskou. Proto jsme taképřlsloupj]i k lozhodnutí posi]it vlastní tupi.al t';n,,é"i j'o ,ot;;'ňilii#ň;'onítli do účetní závěrkv roku

Zhledisl'aúcerniho.maielko\ehoadrňoveho.hodnotinlerok2Ul]vpor,ldku.Všeclrnyúccrl]l 
piípadj ýkaiicrse roku by'1 řcdné promilnu|\ do l'laclnicLvi a zubrazttjt 

''";rni 
,ru' .uiiir,""r, ]I'l2'20lj' ByI1 respe(tovanrúČcini a daňo\é zál'on, vramci ola1jch liedn].ď " "..i'l"rr.ř ".g-izrcích' Valne hromadé |rorodopolLčuji HV a tiťchi 7á\érku ," ót :ol: ."t uáli' 

' pi.an.."ni; );.;;""lve prospě;h vlasního k*a*.'- 
* '^ lnikly zisk zuČtovrt v plne D'Ši

t/ t,ib hi 10.q.)0!1 pirn),st sutc /rt,! r(



l'říloha č.3

Plán práce pro rok 2014 MAS l}rána do Ccského ráje, o.s.

. Ilealizace proiektri I\'.l.2. (vÝZ\'r \1Ás: 6 8) ' metodická pomoci \'';'běro\'á
říz cní, zmčn1 l' projektu, kon1řol! dokladú k \1'účto\ ání předjrní ŽoI' na S7-Il'

. Kontrola pro.iektil I\'.l'2., 
'l 

l\'.2.1' lrprtthIhtt rcltli:ute 7l ukrlučt:ni. v r,tln,l
u(l}'ailťln()\li Il '1 :' pro1t:kt1 s1lllu1ln.it'l' k!)n/]'l)lLl )'i'\l11ptl \ tltlbč tttll'jittln,tttl

. ,\dministraCc rcžijnich nál<l:rdu N'IÁS l.] r rlll:rrj fli,l/riní r7 tičtll t1ttí lltl Il() ,\ZIF. /

t n\hi kantn)li \/ll- tut Vl..1St

. Zpraco\ ání auditu \l,\s za rol( 20l3 (pol ilulost r1lc no\ ( ch Pl'il\ idcl)

. lle'lizace přoiek(u snolupráce,,(;eopark šnnce pro rcgio|1" l\pol!(.ně \ ()hť!'ně

1lllltpěšnou\polLťn0\liIro('(\k\'1lii'\1'1'\''PÍil'tť|ohtit'tl šrů/';kou }.tudtr

''lr'r..' r'c''' .'lrl'''r''.'''''l, ll''''l''l'''.ll'| '.,''.|.'rrr Ž.u'.r'''
|ro|lirccni na S/ll

. í]čast na či nosli liráj\l(ích sdružení Ns vl^s l(r'ilovóhladcckého 1r l,ibcreckého
kra.iť

. ť črst na činnosti Ns 'u^s

. Prczen1ačni akce M,\S (Krajske 11oŽilrlir'. Zerrlě Žlritelka. i\'1ini\'clcllh ccsto\ni]ro
rllchLl \ l'onlllicj llld Popťlkotl' l jbtiňsLó pozdla\'cní_ Velikonočni'jarnralk.
a'ho\iltclsl(i dcrr ir r1aJši :rkcc r r'egiorlrL)

. Podtiní žádosti o dotaci do opclačníh0 programu 'l'ccbnická porrroc (\'INlli)
lcclcrl ]0] ] (|o.]pola l()lrrLlni1rtě \e(lťlré stI'atťgiť nrlSL1liho 11)7\ ojc plo ú7cl)lr \1AS )

. Podání žádosti o dolrrci z Í(rálo\'óhrrdeckólro krajt a l,ibeřťckého kr'ie (polud
bur1c rrhljrŠcrl 1)l ]rl() V \S)

. ("'innost ol g:inů \l^s (radá NlAs, \'i běro\'á komise NtAs, l'řogřamoi'Ý \'Ýboř'
monitot'o\ací \'Ýbor. l(ontrolni komise Nl^s)

. l)oI(ončení |n1cgro\ ané sÍralcgit ú7tmi (!l]ťpllI]lJ lllctoc1ikr. rcit'iné ploic.lll,L\iini.
l:llr ll .:nil L]7ťrIi \4\sr

. 7-ajištční schrrilcni územni pi'sobno!ti ]\'l \s na obdobi 20l_l 2021} (\šťchn} obcť
r úzr'rllí soulr]as zls1Llpilť]st\ li)

. spoluplácť se člen) a dalšimi organizacemi z úzcni M,\s, které maji za cíl rozvoi
rťgi|'nu \ pu\Í'hn|'\li\4 \s ' ''l'I i

. Šiření ,,lrrrrnunitn(1 \ ťdtnóho íslniho rozlojc'' nretodou l,eader pl.o nové
l'l:lno\áťl UbdUl'' 20ll '20Ž0 ' ,,' ' ''. '

. splnění stándardu ]\'l As pro nové pláno\aci obtlobí (1e r)in r1hlási NlZe. přijenl 09
](]l1 0] ](]l5) 7íslirní ()s\ěL]čťni o splnční stalldar(lil N'lAs

. 7-měni přá\ní Íbrnr} Nl^s ruto ržti(l(é překbpcní na,,zapsani spolck" '

:.it.)r?/tll), ná\'|-h na 7ápis do spolkoýého rcjslř'íkrr k rcjstříkor órnu soudu
. \ tllná hromada \t,\s l](]R



l\,4A5 B ana Česleho Ía]€ o 5

Příloha č. {

Název a zdroj dotace:

PŘiJtvlovÁ ČAsT

ý&ÓÁJ9]&rÁar' X ř. ]*'i x ]ř: '''
1' spotieba materiálu z tohoi
a) reŽijnimateriá
b) kn hy a odborné pUbljkace( dokončeni SRU)

c počilaČe ] progratnové Vybaveni

2' Náklady na služby z toho:
a) opÍavy a udÍŽován]

d) najernne Vč sLtlŽeb
e) le efony a lnieÍnel

ó) oslatn] s UŽby (ško eii píávni ekonom porad apod

3. osobní náklady z toho:
a) mzdy stá ych píacovnikŮ
b) dohody č]en|]oígánu

d) |ák ac]y na soclá nl zab a zdlavoIn] po] štóni daně

e) sociáLni naklady (polze U l'lPP)

4. I'inancnr naklady _ 2 roho:
a) pop atky a úíoky

s.'oárátní nél(]aďýi'.. ''.}l ''''' ; .

P.ojekty spolupláce

CELKEM 1. 5.

Dne.

.Jmóno a podp s zplacoVatele NekVasiloVá

p!án
524

700+750+100 r150
2 220

|ř1'pt&ři X l
70
10

tio
14-l

1

30
1

50
T8
37
10

1 640
800
100
360
380

']'. .'1'. '..'. ].:'., -'r.'. aa3óÓ1' .'' ':]..:'
360

rok: 2014

0.00%
#HODNOTA]

0,00%

3

0,00%
0.00%

#DLV/O!

0,00%
0.00%
0 00%
0 00%
0 00%
0 00%
0.00%
0 00%

0,00%
O.OO%

0 00%
0,00%
0 00%

íDlV/0l

. 0,00%
0 00%

#DLV/()!

léií&.9&x.'{

0,00%2 220



Příloha č. 5

Návrh na složení orgánů MAS Brána do Českého ráje

Návrh na složení Rady MAS

]qÉ!sq-E!-!]r1 sektor

Helena cervová
Liběna Hakenova
Josef Cogan

soukr'clmýRadomir Scdláček
JoseI Simek
Přenl\'sl sulc

ncziskový
soukr'omÝ

])avid PraŽárk

Návrh na složenj přogramového !ýboru MAs:

Návrh na sloŽení výběrovó komise MAs:

Jméno a příjmeni 
-IomáŠ l(ornarek

5el lul 'L-lelŤl 
l

- \c ci"r ) \o\Lrprc'o
o rklorri L lobor

sou\n' nr - Brrd,r
rcz'.kur r Pnli,'. rr

sektor

Vilězsla\'' DrLllk .-
Iladonir Sádlo

j otaiich ttoteu __
Lenka Malá

l Marje Kvnčlová
s*iitq-tDEL
Krzysztol Miku.!zcw

j .ql\tqnlt
!gietltt. -I isBrolll -. -

] uc!gjÚ-.
neZiskovÝ

- I --; i

Ná\Íb na sloŽenj monitorovacího výlroru MAs:

PojiZeří

l gsn' * ]L q'!q. - I

I t:lbor

] Ň;ňp";kl-

.'.'ski

lq.jls 9 !Úr !]]' 
-Rfunislav Tomeš

I r,'r'r"ii ry94yq."!
Kare l ť]ermák

tzeml
Brada

neziskovÝ

fcler
Iábor
Po.ji!9ří

Novopacko
Novopacko

Nár'rh na sloŽení kontřolní komise MAs:

scLror



Návrh na sloŽeni kontrolni komise
]méno a oříimeni

l-- ;;qe;t - 
- -L 1-"lt?ei -l

soukromý
neziskový

soukronr



Příloha č. 6

Usnesení z valné hromadv MAS Brána do českého

Konané 10'4'2014 v sokolor,ně v Libuni, přítomní 27 čleÍů, cožje 52,90á z celkového počtu
všech členů MAS, valná hromada byla usniišeníschopná.

Valná hromada bere na vědomí:
- vý.oční zprá\,u o činnosti za rok 2013
- Zprár'u o hospodďení za lok 2013
- Nové členy MAs

Valná hromada schvaluje:
- Výsledek hospodďení a rozdělení zisku v předneseném znění
- Plán činnosti MAS Brána do českého ráje v roce 2014
- Rozpočet na Íok 2014
- SloŽeni noq'ch orgánů VAs ve slo7eni:

Rada MAS

Pro

Jméno a příjmení sektot uTemt
He]ena Cenová přeJsedkYné MAs vereiny Brarla
Liběna Hakenová neziskový Brada
JosefCogan neziskoyí Novopacko
Radomír Seďáček soukromÝ Novopacko
JosefSimek neziskorý Tábor
Přemysl Šulc místopředseda MAs soukromý Tábor
Dalibor Lampa velelny Pojizeří
Davjd PŤažák soukromý Poiizeří

MAS
Jméno a příjmení sell1or uzemt
Martin Mil-lóhnel verelny Novopacko
Jaloslav válek soukomý Tábor
Kalel Stříbmý soukomý Brada
Jiří Lukeš nezisko\"í Poiizeii

komise MAS

Radomír sádlo
oldřich Haken

Stanislav Doubek



Návrhová komise: Šimek, Sedláček, Hakenová

Tomríš Komrirek

Hana Štěrbová 'ď^J

Monitorovací MAS
Jméno a příjmení sektor uzeml
Bronislav Tomeš veaetnY Tábor
Lubomír Nekvasil soukomý Brada
Karel Cermák neziskový Poiizeří

Kontro]ní komise MAs
Jméno a příjmení sektor uzeml
Roman Sevců soukťomý Brada
Jan Capek neziskov.ý Tábor
llana Stěrbová veřeinÝ Novopacko
VIadirnír Kobrle soukromý Poiizeří


