Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s.
dne 23.6.2020 v Lomnici nad Popelkou od 15:00
Účastníci:
Helena Červová, Svazek obcí Brada
Josef Cogan, město Nová Paka
Přemysl Šulc, ZEOS LOMNICE, a.s.
Josef Šimek, „MIKROREGION TÁBOR“
Ladislav Stuchlík, Junák - Český skaut, středisko Lázně Bělohrad
David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s. - omluven
Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří
Radomír Sedláček
Liběna Hakenová
zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek
1. Přivítání přítomných, zahájení jednání
Předsedkyně H. Červová přivítala přítomné a zahájila jednání.
2. Členská základna MAS
Z důvodu pracovního vytížení rezignoval na funkci zástupce Podkumburského rozhledu pan
Ladislav Stuchlík, který zároveň zastupoval Podkumburský rozhled ve výběrové komisi.
Podkumburský rozhled nenašel žádného jiného vhodného zástupce do MAS a rozhodl se
ukončit členství v MAS. Rovněž pan Jiří Lukeš, zastupující TJ Benešov u Semil rezignoval
jak na funkci v kontrolním výboru, tak na členství v MAS. Dle sdělení partnera MAS TJ
Sokol Benešov, bude novým zástupcem pan Dalibor Lampa, který souhlasí s funkcí člena
KV.
MAS obdržela přihlášku Spolku Bezdružic, z.s. z Pecky, který v MAS zastupuje Barbora
Murdychová. MAS v minulosti podpořila akce pořádané tímto spolkem, paní Murdychová
spolupracuje na projektu MAP Novopacko a někteří členové rady ji osobně znají. Spolek
Bezdružic zároveň zaplatil členský poplatek ve výši 100 Kč.
Návrh: Schválit za nového člena/partnera MAS Spolek Bezdružic, z.s. zastoupený Mgr.
Barborou Murdychovou a zároveň ji navrhnout do kandidátky výběrové komise.
Hlasováno: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Rada MAS schvaluje za člena MAS Brána do Českého ráje Spolek Bezdružic, z,s, , sektor
soukromý – neziskový, zájmová skupina environmentální. Člena bude v MAS zastupovat
Barbora Murdychová.
3. Schválení 5. výzvy MAS z OPZ
Ing. Klacková informovala o možnosti podpořit již schválený projekt DDM Stonožka Nová
Paka zaměřený na dětskou skupinu o další 4 měsíce. Projekt bude realizovaný do konce srpna
2022 a MPSV nabídlo MAS a žadateli pokračovat v projektu do konce prosince 2022. Jde to
ale pouze formou podání nového projektu v rámci nové výzvy MAS, která musí být vyhlášena
a ukončena do 31.7.2020. Alokaci na tuto výzvu nám MPSV navýší v rámci změny Strategie
SCLLD. L. Gernatová připravila výzvu č. 5 OPZ (jejíž znění bylo členům rady zasláno
elektronicky)
Hlasování o výzvě:

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
Rada MAS schvaluje předloženou výzvu č. 5 OPZ – Dětská skupina s alokací 500 tis. Kč.
4. Info o Post Bellum
MAS byla oslovena ke spolupráci neziskovou organizací Post Bellum, která se zabývá
vyhledáváním a dokumentováním životních příběhů pamětníků klíčových momentů 20. století.
Zabývá se také vzděláváním žáků, studentů i učitelů v rámci projektu „Příběhy našich
sousedů“.
Úkol: Zaměstnanci kanceláře se sejdou s koordinátorkou Mgr. Vendulou Kubín a projednají
možnosti vzájemné spolupráce (zajistí: Klacková, Dufek).
5. Dotace KHK, LbK
Klacková informovala, že MAS již obdržela dotace z KHK (150 000 Kč) a LbK (54 000 Kč
na účet+ 6 000 po vyúčtování v roce 2021).
Návrh: využít dotace pro podporu veřejných akcí v území MAS, tak jak v minulých letech.
Přítomní souhlasí.
Úkol (kancelář MAS): vyhlásit do 15.7. 2020 v území podporu veřejných akcí
6. Ukončení jednání
H. Červová ukončila v 16:15 jednání rady MAS.
Zapsala: ing. Klacková
Ověřila: Červová

