Zápis z jednání Valné Hromady MAS Labské skály konané dne 24. 1. 2013 od 17.00 hodin
na zámku v Děčíně

Přítomni: dle prezenční listiny (přítomna nadpoloviční většina členů MAS – 33 členů ze 49 celkového
počtu členů MAS)
Program:
1) Přivítání, zapisovatel a ověřovatel
2) Rozšíření MAS – představení nových členů
3) Doplnění správní rady MAS
4) Informace o administraci 9. Výzvy MAS
5) Projekt spolupráce s MAS Šluknovsko a zajištění úvěru
6) Schválení rozpočtu
7) Informace o postupu zpracování strategie na 2014-2020
8) Informace o projektech: MLS, Noc kostelů, Kostelíky a další
9) Informace o pořádaných akcích na území MAS
10) Závěr

K bodu 1) Ing. Šípová navrhla zapisovatelku Jiřinu Bischoffiovou a ověřovatele p. Plachého
Hlasování: 32 pro, proti 0, zdržel se 1
Ing. Šípová přečetla návrh programu jednání - nikdo nežádal doplnění.
Hlasování: 33 pro, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2) Rozšíření MAS – představení nových členů
Předsedkyně MAS E. Šípová informovala, že se MAS Labské skály rozrostla o 14 nových obcí, celkově
MAS působí od 1. ledna 2013 na území 24 obcí. Se starosty nových obcí bylo jednáno od prosince
2011 (pozvání ke spolupráci a vstupu do MAS na jednání Sdružení obcí Benešovska, následně na
jednání Mikroregionu Velkobřezensko a rovněž návštěva jednání zastupitelstva obce Chuderov.
V průběhu roku 2012 manažerky MAS navštívily nové obce, navštívily také jednání obecních
zastupitelstev většiny obcí, kde vysvětlovaly princip fungování MAS a metodu Leader. Ve druhé
polovině roku byl zahájen sběr dat a jednání ohledně přípravy nové Strategie rozvoje na léta 20142020, kde je nové území již zařazeno.
Některé obce navázaly v r. 2012 užší spolupráci s MAS prostřednictvím projektu „Za kulturou a
poznáním do vesnických kostelíků“, kde obce a MAS společně organizovaly zapojení kostelů na území
Benešovska a Verneřicka do Noci kostelů. Projekt pokračuje i v letošním roce, viz bod 8).
V současné době má MAS 49 členů. Ing. Šípová vyzvala přítomné zástupce nových obcí i současné
členy, aby se představili.

K bodu 3) Doplnění správní rady MAS
Ze správní rady odstoupil p. Mgr. Václav Zibner, který bude nadále v MAS zastupovat ZŠ Tisá. Mgr.
Zibner zastával funkci II. místopředsedy MAS. Ing. Šípová navrhuje doplnit správní radu MAS p.
Miroslavem Kalvasem, starostou města Jílové a předsedou Mikroregionu Labské skály, zároveň jej
zvolit II. místopředsedou MAS Labské skály.
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Návrh usnesení:
3 a) Valná hromada MAS Labské skály bere na vědomí odstoupení Mgr. Václava Zibnera ze Správní
rady a z funkce II. místopředsedy MAS
3 b) Valná hromada MAS volí Miroslava Kalvase za člena správní rady MAS a za II. místopředsedu
MAS Labské skály
Hlasování 32 pro, proti 0, zdržel se 1
Ing. Šípová doplnila, že na příští Valné hromadě (pravděpodobně v květnu 2013) bude zapotřebí
doplnit správní radu a další orgány MAS (rozšířit počet členů), aby byly zapojeny i nové obce do
rozhodovacího procesu. Bude nově ustaven programový výbor, jehož funkci nyní plní správní rada
MAS. S tím souvisí změna stanov, kterou je nutné připravit.

K bodu 4) Informace o administraci 9. Výzvy MAS
Jiřina Bischoffiová podala informaci o průběhu 9. Výzvy MAS. Na MAS bylo odevzdáno 18 projektů, 2
projekty byly vyřazeny v administrativní kontrole (nebyly dodány povinné přílohy do termínu 15. 1.
2013). Správní rada schválila upřesnění alokací na jednotlivé fiche.
Požadovaná dotace

Alokace po upřesnění SpR

Fiche 1

300 000,- Kč

skutečnost 300.000,-

Fiche 3

3 734 641,- Kč

skutečnost 3,551.686,-

chybí 182.955,-

Fiche 8

1 183 633,- Kč

skutečnost 1,168.601,-

chybí 15.032,-

Fiche 9

0,- Kč

celkem

5 218 274,- Kč

alokace

5 020 287,- Kč

skutečnost 0,-

chybí celkem 197 987,- Kč

J. Bischoffiová seznámila členy MAS s dalším postupem administrace: s termíny hodnocení Výběrové
komise (VK) a schvalování výběru projektů správní radou MAS. Projekty budou na SZIF zaregistrovány
v březnu 2013, ca. v polovině července MZe zveřejní seznam schválených projektů.
Valná hromada vzala informace na vědomí.
V 17:50 hod z jednání odešel p. Miroslav Kalvas.

K bodu 5) Projekt Spolupráce s MAS Šluknovsko a zajištění úvěru
Ing. Šípová přednesla návrh na realizaci projektu „Společně Bránou do Čech“, který má být realizován
s MAS Šluknovsko. Dohoda o poskytnutí dotace je podepsána, ale zajištění předfinancování se
mezitím změnilo. Původně předjednaná půjčka od Ústeckého kraje nyní vzhledem k problémům
s programem ROP není možná, MAS si musejí předfinancování zajistit samy. Jedinou možností je vzít
si úvěr.
Projekt spolupráce mezi regionem MAS Labské skály a MAS Šluknovsko je zaměřen na rozvoj
venkovského cestovního ruchu, vzájemné představení regionů široké veřejnosti a obyvatelům obou
MAS, tvorbu nových nabídek pro cílovou skupinu obyvatel regionů - rodiny s dětmi, předávání
zkušeností z propagace památek a podpory cestovního ruchu.
Aktivitami projektu jsou:
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1) Divadelní představení a prohlídky s doprovodem historických postav na zámku Jílové a
Šluknov
2) Řemeslné trhy na hradech Tolštejn a Blansko
3) Propagační materiály o obou regionech
4) Putovní výstava partnerských MAS (celkem 10 bannerů)
5) Zahajovací a závěrečný workshop k projektu
6) Výměnné exkurze pro rodiny s dětmi z obou regionů
7) Pracovní listy pro ZŠ (naučně zábavné kvízy, texty, hádanky aj.) se zaměřením na území obou
MAS
Návrh: využít nabídku od České spořitelny na poskytnutí úvěru na 15 měsíců (MAS Šluknovsko si úvěr
od ČS už sjednala a nyní čeká, zda i naše MAS bude za změněných podmínek ochotna projekt
realizovat. E. Šípová seznámila přítomné s upřesněným rozpočtem projektu a požádala VH o
schválení realizace projektu a současně schválení poskytnutí úvěru od ČS.
Předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Plánovaný rozpočet

Kč

Celkové náklady projektu včetně podílu MAS Šluknovsko

940 000,-

Celkové náklady MAS LS

466 400,-

Dotace

397 260,-

Vlastní podíl – práce (dobrovolná práce)

25 000,-

Vlastní podíl v Kč (bude kryto sponzorskými dary a
přísp.zúčast.obcí)

44 140,-

Úvěr a bankovní poplatky ca.

16 000,-

úvěr

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje:
- realizaci projektu spolupráce s MAS Šluknovsko "Společně Bránou do Čech"
- zajištění financování výše uvedeného projektu z úvěru od České spořitelny, a. s.

Valná hromada pověřuje:
- Ing. Evu Šípovou vyřízením úvěru od České spořitelny, a. s. a jmenuje E. Šípovou kontaktní
osobou v souvislosti s projektem "Společně Bránou do Čech".
Hlasování
Pro 31, proti 1, zdržel se 0
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K bodu 6) Schválení rozpočtu
J. Bischoffiová přednesla informace k předpokládanému rozpočtu MAS
Rozpočet pouze MAS
Příjmy
členské příspěvky
dary

Kč

Kč

150 000

účetnictví

6 000

30 000

poštovné

500

prodej tiskovin
část z grantu Kostelíky na r. 2013

Výdaje

2 000

kancel. potřeby

1 000

13 000

náklady projekt Kostelíky

18 000

příspěvek město Verneřice
(Kostelíky)

4 000

Náklady seminář pro NNO

3 000

příspěvek OS Středohoří sobě
(Kostelíky)

1 000

poplatky banka apod.

1 000

1 000

vlastní podíl projektu
Spolupráce

45 000

Úvěr a bank. poplatky
Spolupráce

16 000

Celkem

90 500

Seminář pro NNO účast. poplatek

Celkem

201 000

Všechny změny rozpočtu budou projednány ve Správní radě. Podstatné změny nad 20% rozpočtu
budou předloženy ke schválení VH.
Hlasování:
Pro 27, Proti 0, Zdržel se 5
Usnesení:
Valná hromada MAS Labské skály schvaluje rozpočet na rok 2013: předpokládané příjmy 201.000,Kč, předpokládané výdaje 90.500,- Kč.
Informace o rozpočetu projektu „Realizace SPL“
Podle Pravidel Programu rozvoje venkova činí režie MAS přesně 20% z celkové alokace na projekt SPL
na rok 2013
Celková alokace na rok 2013: 5,889.897,- Kč
Alokace 20% na režii MAS: 1,177.979,- Kč
Ušetřené prostředky z alokace na režii budou převedeny na pokrytí nákladů roku 2014.

K bodu 7) Informace o postupu zpracování strategie na období let 2014-2020
Ing. Šípová podala informaci o stavu rozpracovanosti nové strategie. Proběhl sběr dat (dotazníková
akce, oslovení veřejnosti) a tvorba zásobníků projektů, byly zorganizovány dva workshopy (Verneřice,
Velké Březno) a jednání pracovní skupiny.
Následovat bude komunitní projednání návrhů – pravděpodobně 3 komunitní setkání,
připomínkování hotového návrhu zástupci z různých sektorů (obce, podnikatelé, NNO, aktivní
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veřejnost). Po dopracování do finální verze bude návrh Strategie schválen VH MAS a následně ve
všech zastupitelstvech obcí.
Ke zpracování a zajištění celého procesu je ustaven pracovní tým ( ve kterém je zastoupena každá
obec ).
Informaci o stavu zpracování strategie vzala Valná hromada na vědomí.

K bodu 8) Informace o projektech: MLS, Noc kostelů, Kostelíky a další
J. Bischoffiová informovala o projektech, které probíhají (Kostelíky), o projektech připravovaných zapojení kostelů na Velkobřezenské straně do Noci kostelů ( spolupráce p. Jana Kosíková) a projektu
Mikroregionu Labské skály na zpracování pasportu památek z území (kulturních i drobných), jako
materiálu, který bude mít široké využití. Současně bude uspořádána exkurze po památkách na území
Mikroregionu Labské skály a seminář pro aktéry v oblasti péče a záchrany venkovských památek; na
obě tyto akce budou přizvání zájemci z nového území MAS. Na projekt bude podána žádost o dotaci
z MMR – PORV. Projekt bude realizován, pouze pokud žádost o dotaci bude úspěšná.
Pokračuje projekt „Za kulturou a poznáním do vesnických kostelíků“, kdy ve spolupráci s městem
Verneřice bude vydána brožura o zaniklém poutním místě „Boží vrch“ a ve spolupráci s OS Středohoří
sobě bude uspořádána ve Verneřicích kulturně vlastivědná akce u příležitosti křtu brožury.
Valná hromada vzala informace na vědomí.

K bodu 9) Informace o pořádaných akcích na území MAS
Členové MAS podali informace o akcích ze svého území. Plakáty a pozvánky pošlou ke zveřejnění na
webových stránkách MAS.
E. Šípová přednesla prosbu L. Vilímové z Jílového, která realizuje projekt dokumentace žijících
pamětníků událostí během II. světové války a po ní v Děčínském, Ústeckém a Litoměřickém okrese.
Pokud někdo ví o pamětnících, kteří mají nějaké zážitky z války nebo po válce (např. někdo z rodiny
nebo oni sami byli v koncentračním táboře, odsun Němců, nálety, přírodní katastrofy, události v obci,
kde žijí apod.) prosíme, ozvěte se nám, a my zprostředkujeme kontakt.
O předání informací požádal rovněž pan Martin Zíka, provozovatel portálu pro spotřebitele
www.vylep.info (pokud hledáte nějakou firmu nebo službu na Děčínsku nebo se sami chcete
prezentovat).

Závěr: Valná hromada MAS byla ukončena v 19.00 hod. Následovala večerní prohlídka Děčínského
zámku.

Zapsala: Jiřina Bischoffiová

Ověřil: Pavel Plachý

Příloha č. 1: Popis aktivit projektu Spolupráce s MAS Šluknovsko
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Usnesení Valné Hromady MAS Labské skály konané dne 24. 1. 2012
na zámku v Děčíně
3 a) Valná hromada MAS Labské skály bere na vědomí odstoupení Mgr. Václava Zibnera ze Správní
rady a z funkce II. místopředsedy MAS
3 b) Valná hromada MAS volí Miroslava Kalvase za člena správní rady MAS a za II. místopředsedu
MAS Labské skály
5) Valná hromada schvaluje:
- realizaci projektu spolupráce s MAS Šluknovsko "Společně Bránou do Čech"
- zajištění financování výše uvedeného projektu z úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 397 260,- Kč
Valná hromada pověřuje ing. Evu Šípovou vyřízením úvěru od České spořitelny, a. s. a jmenuje E.
Šípovou kontaktní osobou v souvislosti s projektem "Společně Bránou do Čech".
6) Valná hromada MAS Labské skály schvaluje rozpočet MAS na rok 2013: předpokládané příjmy
201.000,-Kč, předpokládané výdaje 90.500,- Kč. (V tomto rozpočtu nejsou zahrnuty náklady projektu
SPL ani projektu Spolupráce).
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