Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
konané dne 2.3.2016 od 17.30 hodin
v kanceláři sídla MAS BCR z.s. v Libuni
Přítomni: H. Červová, , ing. Z. Rychterová, P. Šulc, Mgr. J. Šimek, R. Sedláček,, D. Pražák, Mgr. J.
Cogan, D. Lampa, ing. J. Nekvasilová, ing. A. Klacková
Omluveni: ing. L. Hakenová
Zápis: H. Červová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výpověď ing. Nekvasilové
Strategie a její zpracovatelé
Fiche
Příspěvek na OJKT – Paměť Českého ráje a Podještědí z.s.
Další administrativa v MAS
Zastoupení na VH NS MAS

Ad 1. Předsedkyně H. Červová oznámila, že 26.2.2016 podala ing. Nekvasilová písemně výpověď
s tím, že navrhuje dohodu k 31.3.2016. Ing. Nekvasilová se na dnešním jednání rady vyjádřila
k výpovědi tak, že časově nelze skloubit její práci v Praze a práci v MAS pro náročnost. Rada se
usnesla, že dohoda je možná k 31.3.2016 a do té doby ing. Nekvasilová využije zbylý úvazek na
dotvoření rámce OPZ ve strategii. Poté předsedkyně vytvoří předávací protokol a bude předán počítač
( notebook), klíče od objektu sídla a razítka MAS.
Ad 2. Jak bude nadále pokračovat zpracování strategie, když její podání je na konci března 2016.
D. Pražák upozornil na slib daný ing. Nekvasilovou daný na jednání rady 17.2.2016 týkající se pomoci
při dokončení SCLLD. Ing. Nekvasilová přislíbila pomoc v oblasti OPZ do doby ukončení pracovního
poměru. Ing. Klacková upozornila na nutnost zkrácení strategie a její propracování tak, aby byly
provázány jednotlivé oblasti SCLLD. S grafikou SCLLD pomůže p. Sádek, nový zaměstnanec, který
je zaměstnán pro tento měsíc právě jako pracovník pro zpracování SCLLD za plat Kč 20 tišíc
v hrubém. Poté bude zaměstnán jako pracovník pro zpracování MAP s přiměřenou a danou odměnou
dle požadavků projektu MAP. Podrobně předloží ing. Klacková. Dopracování SCLLD povede ing.
Klacková, zajistí konečnou podobu SCLLD na www stránky před konáním VH a elektronické podání
Strategie prostřednictvím systému MS 2004+

Ad 3. Diskuze vedena nad fichemi a alokacemi – návrhy všichni obdrželi:
Klacková: upozornila, že alokace mezi OP nelze převádět, v rámci OP je na MAS kolk fichí vytvoří a
kolik financích na ně vyčlení, alokace na spolupráci MAS je zvlášť nelze převádět
P. Sedláček – proč tolik do PÚ a do lesů, chce více podpořit zemědělství
p. Cogan – v rámci IROP posílit chodníky na úkor soc. oblasti, snížit podporu na hasiče
p. Šulc – posílit fichi na zpracování zem. produktů
Klacková : výsadba na orné půdě v CHKO – složité vlastnické vztahy, MAS musí projekt realizovat
jako tzv. klíčový – žadatel a příjemce podpory je MAS – nelze tyto podmínky splnit
p. Cogan – na větší projekty by obce měly žádat na přímo
Klacková|: Chodníky – mají svá pravidla, například bezbariérovost a bezpečnost – I/35
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Návrh na fiche a alokace:
IROP: Bezpečná doprava (45 %), Investice do vzdělávání (20%), Podpora hasičů (20%), Investice do
sociálních služeb a sociálního podnikání (15 %)
OPZ: Sociální služby (50 %), Zaměstnanost (50%)
PRV: Zemědělci (37 %), Zpracovatelé (11%), Podnikatelé (15%), Společenské funkce lesů (10 %),
PÚ (22%), Spolupráce MAS (4,5%), fichi na lesní cesty a techniku do lesů nevytvořit
OPŽP - nepodat, vzdát se alokace

Hlasováno pro tento návrh: Pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Ad 4. Předsedkyně žádá jako členka výboru z.s. Paměť Českého ráje a Podještědí o příspěvek na
činnost. Nabízí uveřejnění reklamy v občasníku Od Ještěda k Troskám za částku Kč 1500,--. Pro – 8,
proti – 0, zdržel se – 0
Ad 5. Další administrativa, valná hromada apod.
Valná hromada:
-

Pozvánka – P. Šulc
Plán činnosti na rok 2016 – ing. Klacková
Plán činnosti za rok 2015 – ing. Klacková
Účetní závěrka – P.Šulc
Rozpočet na rok 2016 – na vědomí – P. Šulc

Další zápisy již bude zajišťovat ing. Klacková.

Usnesení rady:
I.
-

II.
-

Jmenuje
Ing. Alenu Klackovou manažerkou pro SCLLD za ing. Jaroslavu Nekvasilovou, která
dohodou končí pracovní poměr k 31.3.2016 – jmenování platí od 3.3.2016
Schvaluje
Termín Valné hromady MAS na 29.3.2016 od 18 hodin
Příspěvek z.s. Paměť Českého ráje a Podještědí za uveřejnění reklamy MAS ve sborník
Od Ještěda k Troskám za částku Kč 1500,Schváleno 12 fichí a alokace na ně dle návrhu:

IROP: č. 1 Bezpečná doprava (45 %), č. 2 Investice do vzdělávání (20%), č. 3
Podpora hasičů (20%), č. 4 Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání
(15 %)
OPZ: č. 5 Sociální služby (50 %), č. 6 Zaměstnanost (50%)
PRV: č. 7 Zemědělci (37 %), č. 8 Zpracovatelé (11%), č. 9 Podnikatelé (15%), č.
10 Společenské funkce lesů (10 %), č.11 PÚ (22%), č. 12 Spolupráce MAS (4,5%)
Zapsala: Červová
Ukončeno ve 20.00 hod.
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