Zápis z valné hromady MAS Labské skály konané dne 27. 6. 2012 v OÚ Tisá
Účastníci: viz prezenční listina.
Program:
1. Zahájení – E. Šípová
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení projektů z 8. Výzvy MAS – J. Otradovský
4. Info k projektům ze 7. Výzvy (proces schvalování)
5. Vyúčtování I. etapy 2012
6. Schválení nového člena do MV (J. Krpálek)
7. Schválení další aktualizace SPL
8. Schválení aktualizace stanov MAS
9. Rozšíření MAS LS
10. Aktualizace zásad transparentnosti a statutu MAS
11. Projekt MAS POV
12. Projekty MAS mimo SPL
13. Projekty a akce členů
14. Různé, závěr

1. Eva Šípová zahájila VH. Konstatovala, že VH je usnášeníschopná.
2. Zapisovatelkou byla jmenována Iveta Krupičková, ověřovatelem zápisu Jiří Jandásek.
3. Pan Otradovský referoval jménem výběrové komise o schválených projektech z 8. výzvy
MAS, všech 7 projektů bylo vybráno a doporučeno ke schválení, jejich seznam viz. příloha.
Další výzva bude následovat v prosinci, bude to výzva na rok 2013. Pak bude možná ještě
jedna výzva v dubnu – pokud se v prosincové výzvě nerozdělí všechny prostředky nebo
budou ušetřeny peníze v projektech, které se nyní realizují.
Bylo hlasováno o schválení projektů z 8. výzvy – schváleno jednohlasně – 18 hlasů pro
4. Info k projektům ze 7. Výzvy (proces schvalování) – stále probíhá proces schvalování,
projekty posuzovány v Praze, informace o schválených projektech budou zveřejněny na
webových stránkách SZIF ca. v polovině července 2012. Smlouvy se budou podepisovat
v srpnu až září 2012.
5. Vyúčtování I. etapy 2012 bylo odevzdáno na SZIF (celkem vyúčtováno 366 162 Kč), odtud
zatím nepřišly žádné informace.
6. Návrh, aby se novým členem Monitorovacího výboru stal pan Jiří Krpálek – schválen
jednohlasně, 18 hlasů pro
7. Aktualizace SPL (návrh rozeslán členům mailem) byla schválena jednohlasně – 18 hlasů pro
8. Aktualizace stanov MAS podle předem rozeslaného návrhu schválena jednohlasně – 18
hlasů pro
9. Eva Šípová referovala o rozšíření MAS. V letošním roce přistoupí k 1. 7. 2012 obec Velké
Březno (MAS bude mít nyní tedy 35 členů, z toho 10 obcí). V příštím roce k 1. 1. 2013 pak
přistoupí obce Chuderov, Malečov, Homole u Panny, Verneřice, Merboltice, Markvartice,
Těchlovice, Benešov n. Ploučnicí, Heřmanov, Františkov n. Ploučnicí, Starý Šachov, Horní
Habartice; s M. Velení a Zubrnicemi probíhá jednání. Dobrná schválí územní příslušnost
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k MAS LS.
10. Zásady transparentnosti: škrtáme bod: po schválení správní radou schvaluje ještě VH. Statut
MAS – aktualizace na základě změny stanov a SPL: změna působnosti MAS; změna
alokací na fiche v průběhu výzvy, výběr projektů schvaluje Správní rada.
Hlasováno a schváleno jednohlasně – 18 hlasů pro
11. Eva Šípová poreferovala o projektu podpořeném z Programu obnovy venkova (POV)
Ústeckého kraje „Rozvoj MAS Labské skály“. Součástí jsou hodny pro děti ze ZŠ a MŠ
(Radost pro děti) a zpracování nové strategie MAS Labské skály. Ekodny: proběhly 2 dny v
Tisé pro předškolní děti, 1 den v Povrlech pro 1. Stupeň ZŠ. EŠ poděkovala všem
organizátorům. 1 ekoden je ještě plánovám v Jílovém. O ekodnech vyšly články v Ústeckém
a Děčínském deníku – konečně se daří spolupráce s regionálním tiskem.
12. Připravili jsme společný projekt s MAS Šluknovsko, která s námi bude po rozšíření obou
MAS sousedit; projekt „Společně bránou do Čech“ je již schválen. Jedná se o projekt na
podporu cestovního ruchu v obou MAS. Obsahuje výměnu divadelních ochotnických
představení, výlety pro rodiny s dětmi, pracovní listy pro ZŠ, vydání propagační publikace,
zhotovení propagačních bannerů a mnoho dalších aktivit. Začátek projektu bude 1. 1. 2013 a
ukončení v prosinci 2013, upřesněný popis aktivit projektu Eva Šípová rozešle na konci
roku 2012, až bude vše upřesněno.
Projekt „Vrátíme je tam, kam patří“ - pasportizace památek v regionu ve spolupráci s
veřejností. Na projekt MAS získala grant od Nadace VIA. Veřejnost byla vyzvána, aby
zasílala fotografie, souřadnice a krátký popis drobných památek v regionu. Jiřina
Bischoffiová domluvila spolupráci s muzeem v UL, bude uzavřena rámcová smlouva o
spolupráci. Na podzim 2012 je plánovaný seminář k projektu v Císařském sále v ústeckém
muzeu. V rámci spolupráce bude mít MAS pronájem zdarma (normálně stojí 7000,- za
hodinu).
13. Musíme zpracovat Integrovanou strategii rozvoje (rozšířeného) území (ISRÚ) nejpozději do
konce března 2013. Bude probíhat komunitní plánování, workshopy na podzim 2012.
Strategie ISRÚ pro rozšířené území musí být následně schválena všemi zastupitelstvy
členských obcí. Dalším krokem je schválení této strategie od MŽP – že nemá negativní vliv
na životní prostředí (EIA).
14. Různé: Od 1. 1. 2013 nebudou moci být obce členy občanských sdružení, MAS se bude
muset transformovat do jiné právní formy. Národní síť MAS ČR má za úkol nechat
zpracovat právní rozbor a doporučit vhodnou formu organizacím MAS.
Obce prosíme o dodání aktuálních zásobníků projektů! Co nejdříve.
- MAS opět jede na Zemi živitelku, bude prezentovat regionální výrobky, činnost, region
– všichni jsou srdečně zváni do Českých Budějovic.
- Informace od paní Pisingerové – letní kino na ekofarmě ve Slavošově – vždy v sobotu
po setmění
14. 7. - Pivní slavnosti Valtířov – pískovna
14. 7. Se koná další brigáda na Blansku. Prosíme, pomozte zachránit tuto středověkou
památku!
28. 7. Svatoannenský jarmark v Tisé – začátek v 9 hodin
Posílejte informace o akcích mailem – rozešleme na všechny kontakty, dáme na webové stránky
MAS a Destinačního fondu České Švýcarsko.
Víte o křížku, kapličce apod. ve Vaší obci, Vašem okolí? Vyfoťte je a pošlete se základními údaji.
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Na území MAS máme 2 vyhlášené sbírky (na kostel v Petrovicích a kostel v Javorech), máme tu
zámek v Jílovém a hrad Blansko. Těmto a dalším vybraným objektům bychom chtěli pomoci. Měli
bychom vymyslet vhodné propagační předměty, které by se daly prodávat ve prospěch oprav
zajímavých objektů na území MAS.

Zapsala: Ing. Iveta Krupičková
Ověřil: Ing. Jiří Jandásek
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USNESENÍ z valné hromady MAS Labské skály konané dne 27. 6. 2012
Valná hromada schvaluje:
-

Výběr projektů v rámci 8. výzvy – schváleno jednohlasně – 18 hlasů pro

-

Aktualizaci stanov k 27. 06. 2012 – 18 pro

-

Aktualizaci SPL k 27. 6. 2012 – 18 pro

-

Zásady transparentnosti: aktualizace na základě změny v SPL

-

Statut MAS: aktualizace na základě změny stanov a SPL

Valná hromada volí:
- nového člena Monitorovacího výboru Jiřího Krpálka – 18 pro.

Ing. Eva Šípová, předsedkyně ……………………………….
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