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

dne 18.2.2020 v Libuni v zasedací místnosti MAS 

 

Přítomní členové rady:  

Helena Červová, Svazek obcí Brada 

Josef Cogan, město Nová Paka - omluven 

Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s. 

Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“ 

Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad  

David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.  

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček  

Liběna Hakenová 

zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Gernatová, Petr Sádek 

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné, konstatovala, že rada je usnášeníschopná a 

předala slovo manažerce A. Klackové, která jednání rady řídila. 

 

2. Informace o projektu MAP Semilsko II 

Petr Sádek informoval o realizaci projektu. Velmi dobrá zkušenost škol s rodilým mluvčím na 

výuku AJ, který je hrazen z projektu. Probíhá příprava regionální učebnice, opozdilo se 

pořizování fotek z území – bude nafoceno na jaře. Opozdila se platba – schválena ze strany 

ŘO.  

Úkol: Sádek prověří proč dosud nevyplaceno. 

 

3. Schválení Zprávy o plnění ISg č. 6  

Zpráva za období červenec – prosinec 2019 předložena radě. 

Hlasováno o Zprávě: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Rada MAS schvaluje Zprávu o plnění ISg za červenec – prosinec 2019. 

 

4. Schválení kontrolních listů k výzvě č. 6 IROP Investice do sociálních služeb 

Ing. Dufek předložil radě kontrolní listy pro hodnocení projektů: pro hodnocení formální 

správnosti a přijatelnosti a pro věcné hodnocení projektů. 

Hlasováno o předložených kontrolních listech 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

Rada MAS schvaluje předložené kontrolní listy pro hodnocení projektů z výzvy č. 6 IROP 

Investice do sociálních služeb. 

  

5. Informace o kontrolách IROP  

Ing. Klacková informovala, že MAS vybrána ke kontrole administrativního ověření postupů 

při hodnocení a výběru projektů: 

-  u výzvy č. 5 Podpora hasičů (zahájena 7.8.2019, ukončena 12.2.2020 s výsledkem kontrola 

bez zjištění) 

-  u výzvy č. 4 Bezpečná doprava (zahájena 12.12.2019, dosud neukončena). 

 

Rada MAS bere na vědomí výsledek kontroly administrativních postupů Výzvy č. 5 Podpora 

hasičů. 



6. Informace o změně Strategie CLLD 

Klacková: informovala o změně – přidání nové fiche v rámci Programového rámce PRV – 

Podpora venkovských oblastí (čl. 20), změna podána na ŘO 17.1.2019 prostřednictvím MS 

2014+, je potřeba ještě změnu doplnit. 

Úkol: Klacková zajistí doplnění ihned po vrácení změny v MS. 

 

7. Preferenční kritéria na novou fichi Podpora venkovských oblastí z PRV 

Klacková předložila radě konzultovaná preferenční kritéria s připomínkami SZIF, rada 

navrhuje PK č. 6 – doba realizace projektu prodloužit na 18 měsíců (původně navrhováno 12 

měsíců).  

Hlasováno o předložených a upravených PK 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje předložená preferenční kritéria (6 PK) pro fichi Podpora venkovských 

oblastí. 

Úkol: Klacková zapracuje připomínky SZIF, u PK 6 prodlouží lhůtu na 18 měsíců a zašle 

návrh na SZIF  

 

8. Informace o navýšené alokaci z PR IROP 

Klacková: informovala, že MAS Brána do Českého ráje je mezi 20 MAS s nejlepším čerpáním 

alokací programového rámce IROP (ze . Dopisem ředitele Řídícího orgánu IROP ze dne 

13.2.2019 byla MAS navýšena alokace o 4 043 018 Kč. 

MAS musí souhlasit s navýšením.  Vedena diskuze na co použít. Ing. Dufek informoval o zájmu 

o projekty v opatření Investice do sociálních služeb – probíhá výzva, zájem je vyšší než alokace 

ve výzvě. Projekty by byly na dalších cca 2 500 000 Kč.  Zbytky alokace IROP byly přesunuty 

do opatření Podpora vzdělávání, kde je v současné době 2 789 621,72 Kč. I zde by navýšení 

mělo smysl – víme o zájmu na podporu škol. 

Hlasováno o  přijetí navýšení alokace a jejím použití: 2 500 000 Kč dát do opatření Investice 

do sociálních služeb a 1 543 018 do opatření Podpora vzdělávání. 

Pro:8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS souhlasí s navýšením alokace v programovém rámci IROP, který použije 

k navýšení alokace u opatření č. 4 Investice do sociálních služeb (částka 2 500 000 Kč) a  u 

opatření č. 2 Podpora vzdělávání (částka 1 543 018 Kč). 

 

Úkol: Klacková zajistí v termínu zaslání souhlasu s navýšením alokace – prostřednictvím DS. 

Úkol: Klacková, Dufek – zajistí změnu finančního plánu v MS 2014 +  a podají ji na příslušný 

ŘO v termínu do 30.3.2020. 

 

9. Informace o projektu Provoz MAS II  

Klacková: podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 1. etapu (rok 2019) – na celkové 

způsobilé výdaje 1 967 328,28 Kč, z toho dotace činí 1 868 961 Kč. Částka 1 267 547 byla již 

MAS proplacena v rámci tzv. průběžné platby v roce 2019, zbytek 601 414 Kč by MAS měla 

obdržet po schválení Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci. Nevyčerpaná částka za 1. etapu ve 

výši 32 671 Kč byla změnou přesunuta do etapy II (rok 2020). 

 

10. Různé 

Informace o krajských dotacích, za rok 2019 byly krajské dotace KHK i LbK vyúčtovány, na 

rok 2020 byla podána Žádost o dotaci na KHK (150 000 Kč) na LbK (60 000 Kč) bude podána 

zítra. 



Možnost získat další finance od LbK na tzv. „malý leader“ – k přerozdělení v území MAS cca 

60 – 100 tis. Kč na MAS – bude sjednaná schůzka s panem Křížem. 

Info o cenách pro vítěze soutěže „Leader pro Chytrý venkov KHK“ – každá MAS věnuje nějaký 

regionální produkt ze svého území, Šulc- doporučuje oslovit firmu Fabio (Holín) nebo pivovar 

Nová Paka. 

Šulc – info o faktuře za právní služby JUDr Konečného – všichni přítomní souhlasí 

s proplacením. 

Návrh termínu VH MAS: 21.5.2020 v hospůdce v Troskovicích. 

Úkol: Klacková zajistí audit za rok 2019 – termín konec dubna 2020. 

Info o DT LBK  - předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného využití a podporu sběru 

bioodpadů a nabídce firmy JRK – přeposláno předsedům mikroregionů 

 

 

11. Ukončení jednání 

H. Červová poděkovala všem za účast a  ukončila jednání. 

 

Jednání ukončeno ve 20:00 

 

zapsala: A. Klacková 

ověřila: Červová 


