Zápis z jednání Rady MAS Brána do českéhoráje, z.s.
konaného dne 16.2.2016 od 15 hodin
na Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou v kanceláři sÍarosty

Přítomni: Červová, Šulc,Šimek,Sedláček, Lampa, PraŽák
Omluveni: ing. Hakenová, ing. Rychterová, Mgr. Cogan

l.

Nový zBůsoLpÉqgj-!44s

- vzhledem k legislativním změnám ( občanský zákoník) se členovérady

rozhodlik těmto změnám:

a)

pravidelným schůzkám rady s vyššífrekvencí
jednání
b)
se mohou uskutečnit operativně najinde zvolených místech, nežje sídlo MAS BcR
c) pro výstup zjednání, tj. pro vydání rozhodnutí musí bý radě poskýnuty určenými
zaměstnanci MAS včas a řádně připravené podklady
d) statutámí zásfupci MAS ručíza veškerá špatná rozhodnutí sq/m majetkem na základě
občanského zákoníku a proto musí bý veškerá rozhodnutí brána velmi zodpovědně,
projednána s patřičným předstihem, ne v časovémpresu a musí k nim bý předloženy všechny
potřebné a podrobné podklady
e) členovérady doporučujíuzavřít pojištěnípro případ špatnéhorozhodnutí - Červová bude ve
středujednat se zástupcem pojištbvny pro právní ochranu a zajistí podmínky a možnosti, totéŽ
připraví Šulc
f.1 místopředseda Šulcosloví Tomáše Sedláka, ktery'je autorem webových stránek obce, aby
založil novou e-mailovou adresu MAS BCR' kde bude zajištěna archivace všech zpráv v
úložištia nehrozíjejich ztráta s tím' Že přístup budou osoby radou pověřené
g) všechny spolupracující organizace a orgány dostánou informaci o kontaktech na zástupce
MAS, se kte4ými se na základě výpisu z rejstříkového soudu bude dále oficiálnějednat,
protoŽe tito zodpovídají za chod MAS
2. Strategie
_

.

SCLLD

nutno připravit strategii do finální verze, která bude předána k posouzení ministerstvu

- odměna vyplacená pověřeným Zaměstnancům

MAS

se bude odvíjet od odvedené práce

- rada rozhodla, Že v měsíci březnu 2016 ryhlásí qýběrové řízení na pozici manaŽera odpovědného

za realizaci strategie
3. Standardizace

- Ministerstvem zemědělství bylo

MAS povoleno pouŽít pro posouzení finančníhozdraví ve věci

standardizace rok 2015, coŽ vzešlo zjednání s náměstkem ministra ing. Sekáčem _ účastnilise ho:
Červová, Šulc,ing. Nekvasilová, J. ťuthanová - za KS MAS Královéňradeckého kaje

4' Zaloba - neoroplacený projekt soolupráce

-je nutno posoudit zastavení soudního sporu proti SZIFu ve věci neproplacení části projektu s MAS
PoŠumaví(korekce a penalizace ve \.ý-Ši Kč 600 tisíc) - Červová zajistí kontakt na právníka. kteý
podával žalobu a předá Sulcovi. dále Cervová zjistí názor na dalšípostup ze strany MAS Pošumaví
- nutno upozomit MAS Pošumaví,resp. ing. Šaška,Že veškerá korespondence ve výše uvedené věci
musí bý oficiální písemnou formou a adresována radě, resp. předsedkyni a místopředsedům rady

Zapsala: Červová

Ukončeno v 16.50 hod.

