Zápis z jednání Rady
15. ledna 2019 14:00 – 14:45 hod, kancelář MAS Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Ivan Karbusický –
FARMA HUCUL, s.r.o., Ing. Martin Šnorbert – Město Jilemnice, Mgr. Zdeňka
Flousková – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, Mgr. Jiří Paulů –
Společenský dům Jilm, příspěvková organizace (předseda dozorčí rady)
Ing. Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD,
Mgr. Lenka Šulanová – manažer MAP

Program:
1. Členská základna MAS
2. SCLLD
− Průběh realizace
− Mid-term evaluace
− Plánované změny
3. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
4. Valná hromada MAS

Zapisovatel: A. Hančová
Ověřovatel: A. Šedá

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Roztocká 500, Jilemnice 514 01
www.maspridtepobet.cz
IČ: 26661675

1.

Členská základna MAS

Pan Luboš Waldmann (sektor Soukromý-podnikatelský, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, myslivost) se rozhodl
vystoupit z MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. Tento svůj záměr avizoval již v předstihu v loňském roce s tím, že ukončil
aktivní činnost v zemědělství a podnikání za něj převzal syn V. Waldmann.
1.1. Rada bere na vědomí informace o zániku členství L. Waldmanna.
Pan Vojtěch Waldmann poslal přihlášku dne 14. 1. 2019. Přihláška je kompletní, jedná se fyzickou osobu podnikající –
sektor Soukromý-podnikatelský, zájmová skupina Zemědělství, lesnictví, myslivost.
1.2. Rada schvaluje přihlášku Vojtěcha Waldmanna.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dle platných stanov je nový člen povinen do 15 dnů od vzniku členství (schválení přihlášky radou) zaplatit členský
příspěvek na jeden rok a vstupní poplatek. Jelikož se jedná o specifický případ, kdy veškeré aktivity dlouhodobého
člena MAS přebírá následník a nedochází ke změnám v sektoru ani zájmové skupině, bylo by příhodné vstupní členský
poplatek prominout. Členský příspěvek pro tento rok ještě nebyl valnou hromadou stanoven. V. Waldman bude osloven
ve věci úhrady členského příspěvku na jeden rok po schválení výše členského příspěvku na rok 2019.
1.3. Rada schvaluje prominutí vstupního členského poplatku panu V. Waldmannovi.

Pro: 4

2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

SCLLD

Výzvy 2018
20. 12. 2018 byly ukončeny výzvy k předkládání projektů v programových rámcích IROP a OPZ.
Programový rámec IROP:
Výzva 5.Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II
Výzva 6. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Sociální podnikání-investice-II
Výzva 7. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do kvalitního vzdělávání-II
Programový rámec OPZ:
Výzva 09_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální služby II.
Výzva 10_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Sociální podnikání a sociální začleňování III.
Výzva 11_MAS "Přiďte pobejt!"_OPZ_Prorodinná opatření IV.
Do výzev IROP č. 6 a výzev OPZ 09-11 nebyly předloženy žádosti o podporu.
Do 5. výzvy IROP, která je zaměřena na podporu investic do sociálního podnikání, resp. sociálního bydlení byla
přijata jedna žádost o podporu, která požaduje dotaci ve výši celé dostupné finanční alokace výzvy, do výzvy
č. 7 byly předloženy tři žádosti o podporu. Souhrn požadované dotace přesahuje disponibilní alokaci výzvy i
opatření. V současné době probíhají kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, všichni žadatelé byli vyzváni
k doplnění.
Pokud budou žadatelé úspěšní, celková disponibilní alokace opatření 1.2 – Infrastruktura sociálních služeb a 1.4
– Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání bude vyčerpána.
2.1. Rada bere na vědomí postup realizace SCLLD.
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Jednou z povinností MAS je mid-term evaluace, tedy vypracování evaluační zprávy. Jedná se o zhodnocení správnosti
nastavení jak jednotlivých procesů, tak samotné SCLLD. Na základě sebraných dat z území, jednání focusních skupin a
odborných posouzení bude evaluační zpráva dopracována a po schválení radou předložena ŘO. Členové rady budou
osloveni ohledně účasti na jednání výše zmíněných focusních skupin.
Práce na zpracování evaluační zprávy byly již kanceláří MAS zahájeny.
2.2. Rada bere na vědomí informace o mid-term evaluaci SCLLD.
V prvním čtvrtletí 2019 bude třeba provést změny SCLLD.
ŘO PR IROP (MMR) provedlo ke dni 31. 10. 2018 přepočet příspěvku z EFRR v souvislosti s vývojem měnového
kurzu CZK/EUR. Povinnost MAS je do 28. 2. 2019 provést úpravu finančního plánu SCLLD a ponížit celkovou výši
příspěvku z EFRR o 2 062 746 Kč.
Na základě výsledků evaluační zprávy lze následně (po jejím schválení ze strany ŘO) provádět přesuny alokací mezi
opatřeními jednotlivých programových rámců či zahrnutí podporovaných aktivit článku 20 (PRV).
Rovněž budou provedeny změny finančního plánu SCLLD s ohledem na postup čerpání finančních alokací jednotlivých
programových rámců.
2.3. Rada bere na vědomí informaci o povinnosti MAS provedení ponížení příspěvku EFRR v programovém
rámci IROP a další změny vyplývající z postupu realizace SCLLD a výsledků mid-term evaluace.

3. Projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS
V současné době je připravována další žádost o kombinovanou platbu. Plánovaný rozpočet projektu je vyrovnán.
3.1. Rada bere na vědomí informaci o stavu a financování projektu „Řídící a administrativní schopnosti MAS“.

4. Valná hromada MAS
Z důvodu končícího funkčního období volených zástupců do orgánů MAS se bude konat 15. 1. 2019 volební valná
hromada.
Účast potvrdilo dostatečné množství členů, tak aby byla zajištěna usnášeníschopnost. Mělo by být dodrženo pravidlo
místního partnerství.
Při přípravě jednání volební valné hromady informovala Mgr. Zdeňka Flousková, zastupující SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky a Mgr. Jiří Paulů, zastupující Společenský dům Jilm, příspěvková organizace,
že již v následujícím funkčním období nechtějí zastávat své funkce člen rady, resp. předseda dozorčí rady.
Mgr. Zdeňka Flousková souhlasí s kandidaturou do dozorčí rady, Mgr. Jiří Paulů pak do dozorčí rady (řádný člen).
Kandidátem na člena rady by mohla být a souhlasí se svým navržením Tělovýchovná jednota Sokol Martinice,
zastoupená Leošem Mejvaldem. Jelikož je tento člen v současné době členem výběrové komise a tato funkce je s funkcí
v radě neslučitelná, je třeba výběrovou komisi doplnit.
Kandidátem do výběrové komise by mohl být Jilemnicko – svazek obcí, zastoupený Ing. Radkou Paulů.
Stanovené počty volených orgánů MAS - rady, dozorčí rady a výběrové komise jsou adekvátní potřebám MAS. Volené
orgány fungují v současném období bezchybně.
4.1. Rada navrhuje valné hromadě zachování počtu volených orgánů MAS (rada 5, dozorčí rada 3, výběrová
komise 9).

Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Návrhy na kandidáty volených orgánů MAS (kandidátní listina):
Předseda:
Název subjektu
 Krakonošův ranč – hospodářské družstvo

Zastupuje
Alena Šedá

Sektor
Zájmová skupina
neveřejný zemědělství, lesnictví, myslivost

Zastupuje
Ing. Martin Šnorbert
Ing. Petr Matyáš
Ing. Ivan
Karbusický
Leoš Mejvald

Sektor
veřejný
veřejný
neveřejný

Zastupuje
Zdeňka Flousková

Sektor
Zájmová skupina
neveřejný hasiči

Mgr. Jiří Paulů

veřejný

Marek Kulhavý

neveřejný podnikatelé, řemeslníci

Zastupuje
Ing. Radka Paulů

Sektor
veřejný

Rada:
Název subjektu
 Město Jilemnice
 Město Rokytnice nad Jizerou
 Farma HUCUL, s.r.o.
 Tělovýchovná jednota Sokol Martinice

Zájmová skupina
místní samospráva, reg. rozvoj
místní samospráva, reg. rozvoj
zemědělství, lesnictví, myslivost

neveřejný sport, tělovýchova

Dozorčí rada:
Název subjektu
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár u
Staré Paky
 Společenský dům Jilm, příspěvková
organizace
 Rautis, a. s.

místní samospráva, reg. rozvoj

Doplnění výběrové komise:
Název subjektu
 Jilemnicko – svazek obcí

Zájmová skupina
místní samospráva, reg. rozvoj

Výběrová komise:
Název subjektu
 Ing. Lubomír Jiřiště (FO)
 Obec Paseky nad Jizerou
 Janovka, z. s.
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Poniklá
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá
u Horek
 Junák - český skaut, středisko Jilm
Jilemnice, z. s.
 TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.
 Jilemnicko – svazek obcí
 Orel jednota Studenec u Horek

Sektor
neveřejný
veřejný
neveřejný
neveřejný

Ladislav Jiřička

neveřejný hasiči

Ing. Radomír Šťásek

neveřejný mládež, vzdělávání

Ing. Jaroslav
Nechanický
Mgr. Radka Paulů
Ing. Jan Vancl

neveřejný sport, tělovýchova

4.2. Rada schvaluje kandidátní listinu volených orgánů MAS.

Pro: 4

Proti: 0
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Zájmová skupina
místní samospráva, reg. rozvoj
místní samospráva, reg. rozvoj
mládež, vzdělávání
hasiči

Zastupuje
Ing. Lubomír Jiřiště
Hana Růžičková
Marie Karbusická
Ing. Petra Novotná

Zdržel se: 0

veřejný
místní samospráva, reg. rozvoj
neveřejný sport, tělovýchova

Zapsala: Ing. Anna Hančová

Ověřil:

Alena
Šedá

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2019.01.17
14:47:37 +01'00'

Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá
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