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Zápis z Valné hromady MAS Brána do Českého ráje, z. s. 
konané v sokolovně v Lomnici nad Popelkou (Plukovníka Truhláře 352),  

dne 30. června 2021od 17:00 
 

 

Přítomni: viz prezenční listina – (přítomných 24 z celkového počtu členů MAS 47). 
 
1. Zahájení a přivítání přítomných 
Předsedkyně paní H. Červová zahájila jednání valné hromady, přivítala přítomné členy MAS a hosty. 
Zároveň konstatovala, že valná hromada má 24 přítomných členů a je usnášeníschopná.  
 
2. Schválení programu 
Předsedkyně H. Červová přednesla program VH: 
 

1. Zahájení a přivítání přítomných 

2. Schválení programu 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu    

4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD za rok 2020 

5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2020 

6. Zpráva kontrolního výboru 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2020 

8. Rozpočet spolku na rok 2021 

9. Schválení doplněné Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje, z.s. na 
období 2021-2027 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

 Hlasování o programu: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0 
 

Program VH byl schválen. 

 
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Návrh na zapisovatele: Ing. Alena Klacková 
Návrh ověřovatelů zápisu: Mgr. Josef Cogan a Mgr. Barbora Murdychová 

 Hlasováno o návrzích: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0 
 

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli dle návrhů zvoleni. 

 
Dle prezenční listiny je přítomno 24 členů z toho 7 zástupců veřejného sektoru (30 %) a 16 zástupců 
soukromého sektoru (70 %). 
Přítomní dle zájmových skupin:  
společné aktivity obcí – 3 
veřejná správa – 6 
lidé a společnost – 6 
ekonomická – 5 
environmentální -4 
 
4. Zpráva o činnosti spolku a plnění SCLLD 
 
A. Klacková přednesla zprávu o činnosti a plnění Strategie CLLD. Všichni přítomní obdrželi písemné 
vyhotovení zprávy, zpráva je rovněž zveřejněna na www MAS. Zpráva obsahuje přehled výzev, přehled 
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čerpání dle jednotlivých programových rámců, plnění strategie dle jednotlivých fichí a jejich alokací, 
plnění indikátorů a výši nezazávazkovaných financí ze strany MAS dle jednotlivých programových 
rámců.  Informuje rovněž o projektu MAP Semilsko II a poskytování animace školským zařízením na 
území MAS. Zpráva o činnosti je přílohou tohoto zápisu. 
 

VH bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění SCLLD za rok 2020 

 
5. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2020 
Zprávu přednesl místopředseda Přemysl Šulc, přítomné seznámil s výsledkem hospodaření 
k 31. 12. 2020, okomentoval strukturu výkazu zisku a ztrát, informoval o podaném daňovém přiznání.  
Za uplynulý rok vznikla  ztráta ve výši 6.600,17 Kč.   
 
6. Zpráva kontrolního výboru 
Zprávu přednesla H. Štěrbová a je přílohou zápisu. 
Kontrolní výbor navrhuje VH schválit předloženou účetní závěrku  za rok 2020 a výsledek hospodaření 
zúčtovat na vrub vlastního kapitálu. 
 
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na užití výsledku hospodaření za rok 2020 
P. Šulc přednesl návrh na užití výsledku hospodaření – vzniklá ztráta ve výši 6.600,17 Kč bude zúčtována 
na vrub vlastního kapitálu. Dále informoval, že audit za rok 2020 dosud neproběhl. 
Hlasováno o návrhu užití výsledku hospodaření: 
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se:0 
 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a zúčtování výsledku hospodaření dle předloženého návrhu. 

 
 
8. Rozpočet spolku na rok 2021 
P. Šulc seznámil přítomné s navrženým rozpočtem (členění na náklady a výnosy a aktiva a pasiva), který 
byl předem zveřejněn se všemi ostatními dokumenty MAS a okomentoval plán rozpočtu na rok 2021 a 
změny oproti roku 2020. Plány jsou součástí přílohy zápisu.   
 
Hlasováno o předloženém plánu rozpočtu spolku: 
Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

VH schvaluje přeložený  plán rozpočtu na rok 2021. 

 
9. Schválení doplněné Strategie CLLD 2021 - 2027 
A. Klacková představila doplněnou koncepční část SCLLD (verze 2) a zdůraznila změny oproti verzi 
schválené VH per rollam. Rovněž seznámila přítomné s dalším postupem schvalování SCLLD. 
Hlasováno o předložené doplněné Strategii CLLD 2021-2027 (verze 2): 
Pro: 24, proti:0, zdržel se: 0 
 

VH schvaluje předloženou doplněnou SCLLD MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2021-2027 (verze 2). 

 
 
10. Diskuze 
A. Klacková seznámila s výsledkem hlasování VH per – rollam, které proběhlo ve dnech 7.-15.5.2021, 
změna sídla MAS  - Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka je zapsána ve spolkovém rejstříku ke dni 
24.6.2021. Adresa nové kanceláře MAS je od ledna 2021 L.Mašínové 1930, 50901 Nová Paka. 
Dále seznámila s 2letým překlenovacím obdobím v rámci PRV. MAS přijmula alokaci ve výši cca 7 mil 
Kč již z programového období 2021 – 2027, kterou využije spolu se zbytkovou alokací PRV z období 
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2014 -2020 na výzvu v roce 2022 (pravděpodobně pro podporu venkovských oblastí, pro zemědělce a 
pro podnikatele na venkově).  Rovněž přítomné seznámila s Výzvou MMR na předkládání  
integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje.  
 
11. Závěr 
H. Červová poděkovala přítomným za účast a TJ Sokolu Lomnice nad Popelkou za poskytnuté prostory 
pro konání VH a ukončila jednání v 18:15. 
 
 
 
 
zapsala: Ing. Alena Klacková  ……………………... 
 
ověřili: Mgr. Josef Cogan  ……………………..                       
 
 Mgr. Barbora Murdychová ……………………… 
 


