Zápis z jednání Rady
18. června 2020 14:00 – 14:40 hod, zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Ing. Martin Šnorbert – Město
Jilemnice, Leoš Mejvald – Tělovýchovná jednota Sokol Martinice, Ing. Ivan Karbusický FARMA HUCUL, s.r.o., Ing. Petr Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou
Anna Hančová – vedoucí pracovník SCLLD
Petra Vanclová – programový manažer
Lucie Zelinková – programový manažer
Lenka Šulanová – manažer MAP

Usnášeníschopnost ověřena dle prezenční listiny.
Program:
1. Program valné hromady
2. Členská základna MAS
3. Stanovy MAS
4. Výběrová komise – počet členů, náhradníků, návrh složení
5. Členské příspěvky na rok 2020
6. Projekt MAP II
7. Jiné
Zapisovatel: Anna Hančová
Ověřovatel: Alena Šedá

1.

Program valné hromady

Na minulém jednání rady byly potvrzeny datum a místo konání valné hromady, navržen byl též program jednání. Bod
navrženého programu č. 3 Zpráva dozorčí rady byl již obsažen v jednání PER ROLLAM, proto nebude v programu VH
vystupovat samostatně a informace o zprávě dozorčí rady bude součástí bodu 6. Informace o činnosti MAS v roce 2019.
Termín jednání valné hromady: 18. 6. 2020, 15:00
Místo: Zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Body programu
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise
4. Potvrzení výsledku hlasování PER ROLLAM
5. Informace o členské základně MAS
6. Informace o činnosti MAS v roce 2019
7. Stanovy MAS
8. Volba členů výběrové komise a náhradníků
9. Členské příspěvky na rok 2020
10. Návrh a schválení usnesení
11. Závěr
1.1. Rada MAS potvrzuje program jednání VH dne 18. 6. 2020.

Pro: 5
2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členská základna MAS

Členové rady byli na jednání v březnu 2020 informováni o ponížení počtu členů na 33. Zároveň byla rada informována
o zájemcích o vstup do MAS. Zájemci byli pozváni na původní termín konání valné hromady pro vzájemné představení
svých představ a očekávání. Toto setkání se z důvodu vyhlášení nouzového stavu neuskutečnilo.
Bohužel, po zrušení restrikce se již dva ze zájemců neozývají, resp. nereagují na kontakt ze strany kanceláře MAS, třetí
zájemce řeší organizační záležitosti a svůj vstup do MAS prozatím odsouvá na podzim 2020, případně jaro 2021.
2.1. Rada bere na vědomí stav členské základny MAS.

3.

Stanovy MAS

Rada byla již na svých minulých jednáních seznámena s povinností projít procesem kontroly plnění pravidel
standardizace a vydaným stanoviskem k MPIN. V této souvislosti bylo kanceláří MAS připraveno nové znění stanov
MAS. Aktualizace se týká úpravy formálních nedostatků, došlo k doplnění a dále k úpravám v souvislosti se změnou
požadavků plnění pravidel standardizace. S ohledem na faktický průběh realizace SCLLD se jako vhodné jeví umožnit
volbu náhradních členů do výběrové komise, mandát výběrové komise může být delší než jeden rok. A dále se upravují
(zjemňují) pravidla pro zastoupení veřejného a soukromého sektoru při hlasování o výběru projektů.
Návrh nového znění stanov (ve změnové verzi) byl členům MAS zaslán spolu s pozvánkou na VH.
3.1. Rada schvaluje předložení navrženého znění Úplného znění stanov MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. valné hromadě
ke schválení.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.

Výběrová komise – počet členů, náhradníků, návrh složení

Výběrová komise je volena na dobu nejméně jednoho roku, přičemž funkční období stávající výběrové komise skončilo
4. 6. 2020. Z tohoto důvodu je vhodné zvolit novou výběrovou komisi.
V pravidlech standardizace pro období 2014-2020 byla délka mandátu výběrové komise stanovena na 1 rok. Ve
stanovisku k MPIN se toto omezení již nevyskytuje. Jelikož jsou stále vyhlašovány výzvy, související se současným
obdobím, jako vhodné se jeví zachování mandátu v délce 1 rok (18. 6. 2020 – 17. 6. 2021).
V souvislosti se zařazením aktivit tzv. článku 20 (a jejich širokého zaměření) do programového rámce PRV je možné
očekávat střet zájmů více členů výběrové komise. Z tohoto důvodu, pokud valná hromada schválí aktualizaci Úplného
znění stanov MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. v navrženém znění, bude vhodné valné hromadě doporučit volbu náhradních
členů výběrové komise. Ze stávajících 9 členů VK ponechat 7 řádných a k nim doplnit alespoň 4 náhradníky.
4.1. Rada navrhuje valné hromadě zvolit na období 18. 6. 2020 – 17. 6. 2021 výběrovou komisi o 7 členech a 4
náhradnících.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrhy na kandidáty výběrové komise (kandidátní listina):
Člen výběrové komise - kandidáti:
Název subjektu
 Ing. Lubomír Jiřiště (FO)
 Obec Paseky nad Jizerou
 Janovka, z. s.
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u
Horek
 TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.
 Jilemnicko – svazek obcí
 Orel jednota Studenec u Horek

Zastupuje
Ing. Lubomír Jiřiště
Hana Růžičková
Ing. Alžběta Karbusická
Ladislav Jiřička

Sektor
neveřejný
veřejný
neveřejný
neveřejný

Zájmová skupina
místní samospráva, reg. rozvoj
místní samospráva, reg. rozvoj
mládež, vzdělávání
hasiči

Ing. Jaroslav Nechanický neveřejný sport, tělovýchova
Ing. Radka Paulů
veřejný
místní samospráva, reg. rozvoj
Ing. Jan Vancl
neveřejný sport, tělovýchova

Náhradník - kandidáti:
Název subjektu
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poniklá
 Jiří Novotný
 Suchánek & Walraven, s.r.o.
 Junák - český skaut, středisko Jilm Jilemnice,
z. s.

Zastupuje
Ing. Petra Novotná
Ing. Michaela Novotná
Mgr. Martin Beer
Ing. Radomír Šťásek

Sektor
neveřejný
neveřejný
neveřejný
neveřejný

Zájmová skupina
hasiči
podnikatelé, řemeslníci
podnikatelé, řemeslníci
mládež, vzdělávání

4.2. Rada schvaluje kandidátní listinu výběrové komise a náhradníků na období 18. 6. 2020 – 17. 6. 2021.

Pro: 5
5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členské příspěvky na rok 2020

Výše členských příspěvků byla stanovena na základě nutnosti zajištění fungování MAS - financování vlastního podílu
projektu Řídící a administrativní činnosti MAS, provozních výdajů, které nelze hradit prostřednictvím dotací a zajištění
udržitelnosti. V roce 2019 nedošlo k výrazné změně počtu členů MAS (-1), proto je vhodné zachovat výši členských
příspěvků v nezměněné podobě, splatných do 31. 7. 2020.




Členský příspěvek roční FO, PO
Členský příspěvek vstupní
Jilemnicko - svazek obcí

500,-Kč
500,-Kč
500,-Kč + 10 Kč na obyvatele




Obec, která není členem svazku
500,-Kč + 10 Kč na obyvatele
Obec, která je členem Jilemnicko - SO 500,- Kč

5.1 Rada navrhuje výši členských příspěvků pro rok 2020 v nezměněné výši, splatných do 31. 7. 2020.
Pro: 5
6.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projekt MAP II

L. Šulanová informovala radu o aktuálním dění v projektu MAP Jilemnicko II. V souvislosti s uzavřením škol z důvodu
nařízení Vlády ČR došlo v projektu k omezení či pozastavení některých implementačních aktivit, neboť jsou navázány
na běžný chod školy (rodilý mluvčí, polytechnické kroužky, DVPP apod.). Po dohodě se školami nedošlo k přesunu
těchto aktivit do on-line prostoru. Aktivity budou opět realizovány po otevření škol či v příštím školním roce. Na plnění
indikátorů to nebude mít vliv. Naopak některé aktivity (sdílený psycholog, on-line Klub ředitelů apod.) se daří
realizovat i při omezeném fungování škol. V souvislosti s uvolňováním opatření (po 11. 5.) proběhly i plánované
workshopy k pořízeným sdíleným pomůckám. Uskutečnily se 20. a 21. 5. 2020. V červnu dále proběhly i pravidelné
implementační aktivity Klub ředitelek MŠ (15. 6. 2020), Setkání malotřídek (16. 6. 2020) a jednání pracovních skupin
projektu.
V souladu s harmonogramem projektu probíhá aktuálně hodnocení projektu ze strany realizačního týmu, řídícího
výboru, pracovních skupin, cílových skupin projektu. Zpracování evaluace a její výstupy budou známy na konci června
2020. Realizační tým projektu také připravil dotazník spokojenosti pro rodiče s distanční výukou na školách v projektu
MAP Jilemnicko II. Dotazník byl rozeslán do všech škol v území s žádostí o přeposlání mezi rodiče. Termín pro
vyplnění je 30. 6. 2020. Vyhodnocení dotazníku bude uveřejněno na webových stránkách MAS, facebookových
stránkách projektu MAP a zaslána všem školám v území.
V rámci diskuze MAS Libereckého kraje na téma střední článek podpory regionálního školství byly uspořádány 2
setkání (20. 5., 2. 6.). Výstupy vzešlé z krajské diskuze budou prezentovány na setkání krajských zástupců MAS dne 24.
a 25. 6. v Lobči, kde se uskuteční kompletace materiálů z MAS z celé ČR.
6.1. Rada MAS bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu MAP II.

7.

Jiné

Dne 18. 6. 2020 byl do kanceláře MAS doručen dopis pana starosty Poniklé T. Hájka s žádostí o změnu charakteru obce
Poniklá. V programovém období 2014-2020 byla Poniklá zařazena do podhorských obcí. Pan T. Hájek toto považuje za
chybné a požaduje přeřazení Poniklé do obcí horských.
Kancelář se bude žádostí dále zabývat, nicméně, není pravděpodobné, že v období od roku 2017, kdy byla SCLLD
schválena, do r. 2020 došlo k tak výrazné změně stavů a trendů území, že by bylo možné tuto žádost kladně posoudit.
7.1 Rada bere na vědomí žádost T. Hájka a ukládá kanceláři MAS posoudit podmínky k zařazení obcí do kategorií
horská / podhorská.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Alena
Šedá

Zapisovatel: A. Hančová

Ověřovatel:

Digitálně podepsal
Alena Šedá
Datum: 2020.06.22
08:58:11 +02'00'

……………………………..…………………….…
Předseda: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastupuje Alena Šedá

