Místní akční skupina Labské skály

Zápis z valné hromady MAS Labské skály konané dne 23. 2. 2012 v Jílovém na zámku
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení projektů ze 7. Výzvy MAS – N. Kocábková
4. Info k 8. Výzvě (duben 2012) E. Šípová
5. Vyúčtování III. etapy, převod části alokace na režii MAS na projekty
6. Hospodaření MAS LS v r. 2011
7. Rozpočet MAS a SPL na rok 2012
8. Projekt MAS POV
9. Projekty MAS a ve spolupráci s MAS LS (projekty, exkurze po úspěšných, …)
10. Projekty a akce členů
11. Různé, závěr
1., 2. E. Šípová konstatovala, že je přítomno 22 členů MAS a valná hromada je
usnášeníschopná. Zapisovatelem byla určena E. Šípová a ověřovatelem zápisu pí.
Weisheitelová.
Hlasování: 22 pro

0 proti

0 se zdrželo

3. Schválení projektů ze 7. Výzvy MAS
Členové valné hromady obdrželi předem podklady – hodnocení a závěry Výběrové komise
s doporučením pro Valnou hromadu. Odevzdáno bylo celkem 14 projektů, 1 projekt byl
vyřazen v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Hodnocených projektů bylo
celkem 13, ve Fichi 3 byl převis ve výši 139 284 Kč. Manažerky MAS vyzvaly žadatele, který
se umístil v hodnocení na posledním 8. místě ve fichi 3, aby buď projekt stáhl, nebo snížil
dotaci. Žadatel (FK Malšovice) následně předložil opravený rozpočet se sníženou částkou
dotace. Proto ve Výzvě 7 bylo pak schváleno 13 projektů, výše dotace u Malšovic nově činí
172 899 Kč. Alokace na 7. výzvu ve výši 4, 4 mil. Kč je tím vyčerpána.
Č.
fiche

Pořadí

Žadatel

Název projektu

Počet
bodů

Dotace
(Kč)

3

1

Obec Tisá

Revitalizace historické hasičské
zbrojnice Tisá

498

244 350

3

2

Obec Libouchec

Bezpečné hřiště v Libouchci

386

498 312

3

3

545 467

4

Dobkovice - rozšíření sportovního
areálu
Hasiči sobě

369

3

Obec
Dobkovice
SDH Povrly

352

219 600

3

5

Obec Povrly

Rekonstrukce sociálního zařízení v
Základní škole Povrly

347

352 485

3

6

FC Jiskra Modrá

FC Jiskra Modrá – zavlažovací

302

246 555

1
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systém
3

7

Město Jílové

Obnova víceúčelového hřiště v
Jílovém pro školu i veřejnost

299

599 932

3

8

Fotbalový klub
Malšovice, o.s.

FK Malšovice - závlahový systém

132

172 899

Celkem Fiche 3
5

1

5

2

5

3

2 879 600
Ladislav Opat
Lucie
Pisingerová
Ing. Helena
Voršilková

Modernizace zemědělského
podniku - rekonstrukce ovčína
Komplexní řešení pastevního areálu
Český Bukov
Vybudování napájecího systému ve
stáji pro koně

325

750 000

270

199 500

200

58 500

Celkem Fiche 5

1 008 000

9

1

Zero DC s.r.o.

Pořízení šicích strojů na výrobu
kynologických a sportovních potřeb

169

212 400

9

2

QUEEN.cz s.r.o.

Oplocení a zpevněné plochy
pneuservisu Neštědice

160

300 000

Celkem Fiche 9

512 400

Valná hromada schvaluje výběr projektů provedený Výběrovou komisí MAS a snížení dotace
u FK Malšovice.
Hlasování:

22 pro

0 proti

0 se zdržel

4. Info k 8. Výzvě (duben 2012)
Na výzvu č. 8 je v současné době k dispozici ca. 3,57 mil. Kč. Budou vyhlášeny Fiche č. 2
(Rozvoj obcí ) a 7 (Trasy, stezky, rozhledny). Částka se navýší maximálně o několik desítek
tisíc Kč ušetřených z projektů, tedy nijak výrazně.
Valná hromada pověřuje manažerku J. Bischoffiovou k přípravě všech podkladů nutných pro
vyhlášení 8. Výzvy (fiche 2,7) a odesláním návrhu na schválení výzvy na CP SZIF.

5. Vyúčtování III. etapy, převod části alokace na režii MAS na projekty
Za III. etapu SPL 2011 byla v lednu 2012 odevzdána žádost o platbu ve výši 518 068,- Kč.
Z částky určené na režii MAS na rok 2011 bylo ušetřeno 212 678,- Kč, tyto prostředky byly
převedeny na realizaci projektů žadatelů.
Valná hromada bere na vědomí.
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6. Hospodaření MAS LS v r. 2011
Ke dni 31. 12. 2011 měla MAS LS na běžném účtu 708.274,40 Kč a v hotovosti 914,-- Kč a
100,- EUR.
Celkové náklady byly za rok 2011 čerpány ve výši 1mil 339 tis. Kč.
Příjmy v roce 2011: 958 tis. Kč.
Nepoměr mezi příjmy a výdaji MAS je způsoben prodlevou ve vyplácení dotace na realizaci
SPL.
Valná hromada schvaluje hospodaření MAS LS v roce 2011:
Pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0

7. Rozpočet MAS a SPL na rok 2012
Celkové příjmy a celkové výdaje MAS na rok 2012 jsou předpokládány ve výši ca. 2 mil. Kč.
Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky v příloze č. 2 tohoto zápisu. Jedná se pouze o
odhad příjmů a výdajů, v průběhu rku se většinou objeví nové skutečnosti a rozpočet se musí
upravit.
Součástí rozpočtu na rok 2012 je realizace SPL, režie MAS mimo SPL a výdaje na plánované
projekty: 1) Pověsti z údolí sov; 2) Oživení venkovských kostelíků; 3) Projekt POV „Rozvoj
MAS Labské skály; dále projekty s podporou Celostátní sítě pro venkov 4) Cykloturistická
mapa MAS a mikroregionu; 5) Ukázky řemesel a řemeslné dny na území MAS; 6) Exkurze za
úspěšnými projekty; 7) seminář o úspěšných projektech a poradenství pro žadatele.
Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu MAS LS na rok 2012:
Pro: 22
proti: 0
zdržel se: 0

8. Projekt MAS POV
Projekt MAS v rámci Programu obnovy venkova (POV) Ústeckého kraje: duben - listopad
2012 aktualizace Integrované strategie území (ISÚ) MAS LS, exkurze po úspěšných
projektech našich žadatelů, propagační předměty, zpravodaj MAS, realizace projektu "Radost
pro děti z MŠ a ZŠ (4 dny soutěží a zábavy pro děti ze ZŠ a MŠ), a spolupráce s UJEP na
česko-německém projektu In-West (seminární práce studentů na téma sumarizace českoněmecké spolupráce v MAS Labské skály a mikroregionu Velkobřezensko a podpora
cestovního ruchu na území MAS.
Rozpočet je připraven na 250 000 Kč, je možné, že MAS obdrží místo 200 000,- Kč dotace
pouze 100 000,- Kč (pak rozpočet přepracujeme).
9. Projekty MAS a ve spolupráci s MAS LS (projekty, exkurze po úspěšných, …)
• „Poznejme pověsti z městečka v údolí sov“
Radost uděláme především Jílovému a okolí, ale projekt může posloužit jako inspirace pro
další městečka. Účelem projektu je seznámení dětí a veřejnosti s jílovskými pověstmi. Ve
škole v Jílovém proběhne literární čtení, na základě něhož děti budou malovat obrázky
vázající se k pověstem.
Projekt už běží, realizace je naplánována do října 2012. Z odevzdaných obrázků vybere
komise nejzdařilejší kresby do publikace - brožury s pověstmi ilustrovaná dětmi, která bude
následně vydána. Všechny malující děti budou odměněny; ty, jejichž kresby se objeví
v publikaci, o něco více.
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Na projekt obdržela MAS grant od Ústecké komunitní nadace ve výši 39 000,- Kč. Na
odměny pro děti přislíbilo příspěvek město Jílové (ve výši 5 000,- Kč).

•

Cykloturistická mapa území MAS a mikroregionu Labské skály a části MAS Saské
Švýcarsko

MAS vydá v letošním roce aktualizaci cykloturistické mapy, kterou v roce 2006 vydal
Mikroregion Labské skály. Mapa se zakreslenými průběhy turistických a cyklistických tras a
turistických atraktivit v pohraničí měla velký úspěch, na který bychom chtěli navázat.
Novinkou bude seznam realizovaných projektů v rámci PRV v Děčínském a Ústeckém
okrese. Dále přibudou průběhy hlavních cyklistických tras pro lepší orientaci v terénu. Texty
(kromě seznamu projektů) budou v češtině a v němčině, měřítko 1 : 65 000.
V současné době pracujeme na aktualizaci údajů v mapě a nejpozději v červenci 2012 bude
mapa vydána. Na vydání této mapy získala MAS příslib dotace od Ministerstva zemědělství
v rámci Osy V. – Celostátní síť pro venkov.
• Exkurze po úspěšných projektech
MAS Labské skály uskuteční letos 2 exkurze „za úspěšnými projekty z PRV“, jedna cesta
povede po levém břehu Labe a představíme i projekty některých žadatelů přes MAS; druhá
exkurze bude na pravém břehu Labe na území obcí, kam se MAS v příštím roce rozšíří.
Termíny: pravděpodobně červen a září 2012, bude upřesněno.
•

Noc kostelů 2012 - Za kulturou a poznáním do vesnických kostelíků

První vlaštovkou vzájemné spolupráce s některými obcemi, neziskovými organizacemi a
farnostmi na Benešovsku je organizační pomoc se zapojením kostelů ve Verneřicích,
Těchlovicích, Markvarticích, Horních Habarticích, Malé Bukovině a historické zvonice
v Merbolticích do mezinárodní akce s názvem „Noc Kostelů“. Právě 1. června se od večera
do noci opět otevřou dveře stovek kostelů po naší republice, stejně tak jako v Rakousku,
Německu, Nizozemí a na Slovensku. MAS Labské skály se podařilo získat grant od Nadace
VIA z 6. ročníku programu „ČSOB a Era pro podporu regionů – Menší komunitní
granty“. Díky této podpoře můžeme přispět ke spolufinancování kulturních programů a
aktivit pořádaných v jednotlivých výše uvedených kostelích.
Do noci kostelů na Verneřicku a Benešovsku se zapojí:
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Těchlovicích, Kostel sv. Anny ve Verneřicích, Historická
zvonice při bývalém kostele Kateřiny Alexanrijské v Merbolticích, Kostel sv. Václava v Malé
Bukovině, Kostel
Sv. Jana Křtitele v Horních Habarticích, Kostel Sv. Martina
v Markvarticích, Kostel sv. Anny v Malé Veleni (Jedlce).
Na území MAS Labské skály budou otevřeny kostely:
Kostel sv. Anny v Tisé, Kostel sv. Mikuláše v Čermné, Kostel sv. Tří králů v Libouchci,
Kostel sv. Prokopa v Javorech, Kostel nejsvětější Trojice v Jílovém.
•

Vrátíme je tam, kam patří!

Tento výstižný název má připravovaný projekt na zmapování, záchranu a péči o malé sakrální
památky v krajině. Možná někde leží rozvalený křížek, možná se někde rozpadá v polích malá
kaplička. Kdo by to měl lépe vědět, než obyvatelé obcí a osad? Proto se obrátíme na
obyvatele, aby nafotili drobné památky ve svém okolí, které potřebují opravu, a pošlou je do
MAS. Uděláme databázi poškozených památek. Současně budeme hledat možnosti získání
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prostředků a pomůžeme buď místním sdružením, nebo obcím se zpracováním žádosti o grant
nebo dotaci. V rámci tohoto projektu uspořádáme na podzim 2012 ve spolupráci s odborníky
seminář, kde se dozvíte mnoho zajímavého o historii a významu těchto památek, ale také jak
se restaurují litinové kříže, co obnáší záchrana soch a podobně.

• Na příští rok připravujeme projekt spolupráce s MAS Šluknovsko
S MAS Šluknovsko připravujeme projekt s názvem „Společně Bránou do Čech“. Součástí
projektu je zapojení souborů ochotnických divadel – ochotníci z MAS LS budou hrát na
zámku ve Šluknově a ochotníci ze Šluknovska na zámku v Jílovém. Zapojíme i loutková
divadla. Plánováno je předvádění řemesel na hradech Blansko a Tolštejn a exkurze za
soutěžemi a poznáním pro rodiny s dětmi ze Šluknovska (přijedou k nám) a rodiny s dětmi
z MAS LS (pojedou do MAS Šluknovsko). Předpoklad realizace: rok 2013, pokud vyjde
dotace z MZe, PRV, osa IV. Leader.
Valná hromada bere informace na vědomí.

10. Projekty a akce současných a budoucích členů
Datum
Co se bude dít
1.června
Noc kostelů
Od 18.00
16. června
Létohry

kde
www.nockostelu.cz
Tisá

www.tisa.cz

16. června
Od 13.00
22. - 24.
června
25. července
Od 10.00
28. července
Od 9.00
28. července
Od 11.00
4. srpna

Pestrobarevné odpoledne (aneb Posvícení
v Lučňáku)
Benešovský slunovrat – městské slavnosti

Anenská pouť Verneřice

Malá Veleň – Jedlka
www.mala-velen.estranky.cz
www.vernerice.cz

4. srpna

Oslavy 660.let Obce Libouchec

Libouchec www.libouchec.cz

8. září
7. -9. září

V. Hvězdicový pochod na hrad Blansko
Jílovské slavnosti

www.hradblansko.cz
Jílové www.mujilove.cz

22. září

Slavnostní vysvěcení nově opraveného
kostela biskupem litoměřickým, Mons.
Janem Baxantem, se bude konat v sobotu
22.září 2012 V tento den opět zazní nově
zrekonstruované Fellerovy varhany.

Malá Veleň – Jedlka
www.mala-velen.estranky.cz

Svatobartolomějský jarmark v Rychnově
Anenská pouť Tisá
Anenská pouť Jedlka

Luční Chvojno
www.chvojensko.cz
Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz
Rychnov (u Verneřic)
www.vernerice.cz
Tisá www.tisa.cz
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11. Různé, závěr
Příští valná hromada se uskuteční pravděpodobně v červenci, v závisloti na výběru projektů
na RO SZIF (8. Výzva MAS).

Zapsala: E. Šípová

Ověřila: Mgr. S. Weisheitelová
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Usnesení z Valné hromady MAS LS
konané dne 23. 2. 2012 na zámku v Jílovém
1) Valná hromada MAS schvaluje výběr a pořadí projektů ze 7. Výzvy MAS podle návrhu
předloženého Výběrovou komisí MAS a schváleného správní radou MAS včetně projektu
FK Malšovice se sníženou částkou dotace ve výši 172 899,- Kč.
2) Valná hromada MAS pověřuje manažerku MAS Jiřinu Bischoffiovou k přípravě všech
podkladů nutných pro vyhlášení 8. Výzvy (fiche 2,7) a odesláním návrhu na schválení
výzvy na CP SZIF
3) Valná hromada schvaluje hospodaření MAS LS v roce 2011 předložené v bodu č. 6.
4) Valná hromada schvaluje rozpočet MAS LS a SPL na rok 2012 předložený v bodu č. 7.
5) Valná hromada MAS pověřuje jednáním o rozšíření MAS předsedkyni MAS Ing.
Šípovou, které ukládá informovat o vývoji situace na příští Valné hromadě.
6) Valná hromada MAS bere na vědomí informace o vyúčtování III. etapy a převodu části
alokace, nespotřebované v roce 2011, do alokace na projekty v roce 2012.
7) Valná hromada MAS bere na vědomí informace o připravovaných projektech MAS
v bodech č. 8 a 9.

Ing. Eva Šípová
Předsedkyně MAS
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