
 
 

Zápis z jednání rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. 

Libuň dne 16.11. 2016 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

1. Úvod 

Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné. 

 

2. Šulc – návrh na výši příspěvků pro členské obce a mikroregiony na rok 2017 je    

6 Kč/ obyvatele (viz předem zaslaný návrh) a v této výši bude návrh navržen VH MAS. Výše 

vyplývá z rozpočtu předloženého ing. Klackovou. 

 

Hlasováno o návrhu na výši příspěvku pro obce a mikroregiony ve výši 6 Kč/obyvatele: 

pro: 8, proti:0, zdržel se: 0 

 

VH MAS bude navržen členský příspěvek pro obce a mikroregiony na rok 2017 ve výši         

6 Kč /obyvatele. 

 

3. Dotace KHK – nové rozdělení dotace ve výši 150 000 Kč, část dotace se využije na nákup 

2 ks velkokapacitních stanů pro účely společenských akcí v regionu a propagace MAS (viz 

nabídka firmy Pártystany-Jičín s.r.o: Pártystan 6*12 – PVC PREMIUM za 28 400 Kč), na 

nákup obalu pro stan a propagačního baneru s logem MAS, zbytek dotace se využije dle 

návrhu předloženého A. Klackovou na provozní, mzdové a osobní výdaje MAS a úhradu 

příspěvků. 

 

Hlasováno o novém rozdělení dotace KHK 

Pro: 8, proti:0, zdržel se: 0 

 

Dotace KHK bude využita dle nového návrhu předloženého ing. Klackovou, část se využije 

na nákup 2 stanů s obalů a 2 banerů. 

 

Úkol: Klacková zajistí změnu dotace u Královéhradeckého kraje, zajistí nákup stanů včetně  

obalů, Sádek zajistí zhotovení 2 banerů. 

 

4. Telefonní tarify pro zaměstnance – budou řešeny až od ledna 2017 

Úkol: Klacková, Sádek – zajistí nejvhodnější nabídku 

 

5. Šulc- informace o nové zaměstnankyni MAS Mgr. Lence Morávkové – expert na základní 

školství v projektu MAP Semilsko (forma DPP). 

 

 

6. Různé 

Šulc – info o plánované schůzce s představiteli Hospodářské komory Libereckého kraje – 

úkol: Šulc zajistí termín, schůzky se předběžně zúčastní za MAS Šulc, Rychterová, Klacková 



 

Šulc – návrh na pořízení jednoho iPad a jednoho notebooku pro potřeby MAS 

- přítomní souhlasí 

Úkol: Klacková, Sádek zajistí nabídky pro nákup techniky 

 

Klacková: info o obdržené záloze na projekt MAP Semilsko ve výši 869 097 Kč, info o stavu 

schvalování SCLLD (viz přehledy NS MAS – k 11.11.2016 schváleno 15 SCLLD ), info o 

stavu schvalování žádostí na provoz ( k 15.11. schváleno 40 žádostí – MAS BCR mezi nimi), 

VH NS MAS – 23.11.2016 ve Dvoře Králové nad Labem (účast Klacková) 

Jsou již vyhlašovány průběžné výzvy pro realizaci projektů z IROP v rámci SCLLD – podle 

jednotlivých DT, naší MAS se zatím týká výzva na bezpečnou dopravu a sociální 

infrastrukturu – pravidla budou postupně zveřejňována na stránkách MAS, aby se žadatelé 

mohli připravit na budoucí výzvy MAS. 

Odkaz na www stránky: 

http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-pro-obdobi-2014-2020/bezpecnost-dopravy.html 

http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-pro-obdobi-2014-2020/socialni-infrastruktura.html 

 

 

Jednání ukončeno v 19:30 

 

zapsala: Ing. Alena Klacková 

ověřil: Přemysl Šulc 

http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-pro-obdobi-2014-2020/bezpecnost-dopravy.html
http://www.masbcr.cz/cz/vyzvy-mas-pro-obdobi-2014-2020/socialni-infrastruktura.html

