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

dne 14.5.2019 od 19:00, hospůdka v Troskovicích 

 

 

Přítomni: viz prezenční listina, rada je usnášeníschopná 

 

 

1. Volba předsedy a místopředsedů 

Na předsedkyni  rady MAS navržena: Helena Červová, zastupující Svazek obcí Brada, 

na místopředsedy: Přemysl Šulc, zastupující ZEOS LOMNICE a. s. a Mgr. Josef Cogan, 

zastupující Město  Nová Paka. 

Všichni jmenovaní kandidaturu přijali, žádný jiný návrh nebyl podán. 

 

Hlasováno o návrhu: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se:0 

 

Za předsedkyni rady MAS zvolena Helena Červová, zastupující Svazek obcí Brada, za 

místopředsedy rady MAS byli zvoleni: Přemysl Šulc, zastupující ZEOS LOMNICE, a.s. a 

Mgr. Josef Cogan, zastupující město Nová Paka. 

 

 

2. Schválení kontrolních listů pro výzvu č. 5 IROP Podpora hasičů 

Ing. Dufek seznámil přítomné s kontrolními listy pro hodnocení formální správnosti a pro 

věcné hodnocení opatření Podpora hasičů. 

 

Hlasováno o návrhu: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se:0 

 

Rada MAS schvaluje předložené kontrolní listy pro hodnocení projektů výzvy č. 5 IROP 

Podpora hasičů. 

 

 

3. Změna SCLLD – programového rámce PRV 

Na základě schválené změny SCLLD VH MAS a to přesun dosud nevyčerpané alokace do nové 

fiche (článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) rada MAS 

ukládá pracovníkům kanceláře MAS zajistit průzkum v území MAS – zájem o možné aktivity, 

připravenost a výši předpokládaných nákladů – odpovídá: A. Klacková 

 

 

4. Podpora akcí v území 

A. Klacková seznámila s žádosti Města Lomnice nad Popelkou o příspěvek na akci Krajského 

dne koně Libereckého kraje s podtitulem „já mám koně“, která má návštěvnost 3 – 4 tis. lidí. 

Návrh – podpořit akci 15 000 Kč, logo MAS bude uvedeno na plakátech a pozvánkách. 

 

Hlasováno o návrhu: 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se:0 

 

Rada MAS schvaluje příspěvek na Den koně v Lomnici nad Popelkou částkou 15 000 Kč.  

 

 



5. Podpora ostatních akcí v území 

Kancelář MAS připraví Výzvu na podporu akcí – podobně jako v roce 2018 a návrh zašle 

členům rady. 

 

 

6. Prodloužení výzvy z OPŽP 

Kancelář prověří připravenost žadatelů – zváží prodloužení lhůty výzev z OPŽP, které mají 

končit 27.5.2019. 

Dufek – zjistí podmínky prodloužení u ŘO, pokud to půjde, bude výzva na zeleň prodloužena 

o 1měsíc. 

Hlasování o případném prodloužení o 1 měsíc – Podpora sídelní zeleně 

Pro: 8, proti:0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje prodloužení lhůty u výzvy MAS na Podporu sídelní zeleně – příjem bude 

končit 27.6.2019 

 

7. Informace o Strategii a Provozu MAS 

Klacková – info o schválené změně Strategie (změna finančního plánu v IROP dle skutečného 

čerpání a ponížení v důsledku změny kurzu EURA vůči Kč – změna schválena ze strany ŘO. 

 

Obdržen Dodatek právního aktu na „Zajištění provozu v MAS Brána do Českého ráje“ – 

potvrzení schválené změny (ponížení rozpočtu). 

Projekt „Provoz MAS II“ – zatím bez odezvy (zaregistrován). 

 

 

8. Ukončení jednání 

 

Předsedkyně poděkovala všem za účast a ukončila jednání. 

 

 

 

Jednání ukončeno ve 20:00 

 

zapsala: Klacková 

 

ověřil: P. Šulc 


