
Zápis z jednání Rady MAS Brána do Českého ráje, z.s. 

dne 27.5.2021 v Nové Pace, L. Mašínové 1930  

 

 

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  - omluven 

David Pražák, AGROCENTRUM JIZERAN a.s.   

Milan Havlík, Mikroregion Pojizeří 

Radomír Sedláček  

Liběna Hakenová 

zaměstnanci kanceláře: Alena Klacková, Vítězslav Dufek, Lucie Karlová 

 

 

1. Přivítání přítomných, zahájení jednání 

Předsedkyně  H. Červová přivítala přítomné, omluvila pana Stuchlíka, konstatovala, že rada je 

usnášeníschopná a předala slovo manažerce A. Klackové. 

 

2. Schválení projektů 7. výzvy IROP – Investice do vzdělávání 

O výzvě informoval V. Dufek. 

Hodnocení jednotlivých projektů výběrovou komisí bylo všem členům zasláno elektronicky. 

V rámci výzvy bylo přijato 8 projektů, všechny splnily podmínky formálního hodnocení a 

přijatelnosti. Výběrová komise provedla věcné hodnocení a předkládá radě seznam projektů 

seřazených dle bodového ohodnocení. Alokace výzvy vystačí pouze na prvních šest projektů a 

dva projekty zůstanou nepodpořeny v seznamu náhradních projektů. 

Pan Cogan a pan Šimek informovali o své podjatosti. Nezúčastnili se hlasování. 

 

Hlasováno o předloženém  návrhu: 

Pro: 6,  proti: 0, 

 

Rada MAS schvaluje na základě výsledku věcného hodnocení seznam vybraných projektů 

k financování a seznam náhradních  projektů v rámci výzvy č. č. 7 IROP – Investice do 

vzdělávání. 

 

 

3. Informace o přechodném období a možnost využít novou alokaci PRV 

Klacková – informovala o dopisu z MZe – informace o dvouletém přechodném období PRV a 

o možnosti navýšení stávající alokace. Pro MAS BCR jde o předběžnou částku 7 001 900 Kč. 

V termínu do 20.6.2021 musí MAS zaslat MZe souhlas s navýšením prostřednictvím DS. Poté 

MAS obdrží Dodatek k akceptačnímu dopisu a pak bude povinna upravit SCLLD včetně 

finančních a indikátorových plánů. 

Hlasováno o návrhu navýšení alokace přechodného období. 

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Rada MAS schvaluje  navýšení alokace programového rámce PRV o celou nabízenou alokaci 

přechodného období. 

 



Úkol: Klacková zajistí zaslání souhlasu na MZe. 

 

4. Výzva MMR na předkládání koncepčních částí strategií 

Ing. Klacková informovala o vyhlášené výzvě, Strategie se předkládá prostřednictvím 

informačního systému MS 2014+ v termínu 1.6. – 31.8.2021. 

Úkol: Klacková, Karlová – zajistí podání včetně čestného prohlášení od předsedkyně a plné 

moci 

 

5. Připomínky rejstříkového soudu 

Byla podána změna sídla na Krajský soud v Hradci Králové, obdrženy připomínky 

k doplnění: 

- souhlas vlastníka s úředně ověřeným podpisem – zajistí Cogan, Karlová 

- Stanovy – napravit nedostatky – zajistí Klacková 

- doložit aktuální zvolení předsedkyně a místopředsedů (zápisy VH a rady) + souhlasy všech 

statutárních zástupců  úředně ověřené – nechají si ověřit Červová, Cogan, Šulc 

Úkol: Klacková do měsíce zajistí nové podání  

 

6. Užití dotace Libereckého a Královéhradeckého kraje 

Zaměstnanci připraví výzvu na podporu akcí. Příspěvky budou posílány až po uskutečnění 

akcí.  

 

7. Různé  

- Křest učebnice Můj domov proběhne dne 10.6.2021 od 17:00 v Lomnici nad Popelkou 

na hřišti za sokolovnou. 

- Podána změna Strategie CLLD  č.11 – změna programového rámce OPZ – navýšení 

alokace o 384 851,25 Kč a upraveny indikátory dle hodnot schválených projektů. 

Změna ze strany ŘO schválena. 

- Příprava VH MAS – odsouhlasen termín 30.6.2021 od 17:00 v Sokolovně v Lomnici 

nad Popelkou. 

- Informace o placení členských příspěvků – termín do konce května, poté bude zaslána 

upomínka (12 subjektů dosud nemá zaplaceno). 

 

 

Jednání ukončeno v 19:45 

 

Přílohy: 

Seznam schválených projektů a seznam náhradních projektů – výzva č. 7 IROP-Investice do 

vzdělávání 

 

Zapsala: ing. Klacková 

 

Ověřil: Cogan 


