Občanské sdružení

Místní akční skupina České středohoří

Zápis z jednání správní rady konané dne 4. 4. 2014 od 9.00 hod
v Ploskovicích v zasedací místnosti na „Slovárně“

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: B. Jasanský, K. Tůmová, E. Pařízková, V. Šturalová,
Jednání zahájil Ing. Jasanský. Přivítal přítomné a sdělil informaci, že Město Litoměřice jmenovalo
jako svého zástupce pro MAS p. Lončáka. Na příští jednání SR bude přizván jako host. Členství
ve SR schvaluje VH.

Shrnutí minulého jednání SR:
- rozpočet 2014 - vyvěšen na webu
- certifikace, standardizace, strategie
- mimořádný příspěvek NS bude uhrazen na základě dispozic NS
- jednání s Českou spořitelnou dosud neproběhlo

Obecné informace
-

na pravidelném jednání pro tvorbu Strategie metodik Ing. Haken doporučil příliš nespěchat
s dokončením stanov a změnou právní subjektivity, protože definitivní metodika ještě není
známa (konec 05/2014), projednat náměty a připomínky ke stanovám - návrh stanov
k připomínkování členské základně - vyhodnocení na zasedání 2.5.

Standardizace MAS
-

-

-

Nový občanský zákoník – školení SR k transformaci občanských sdružení JUDr. Deverová mohou se zúčastnit členové SR a DR
oslovena notářská kancelář JUDr. Králové ohledně zpracování stanov JUDr. Králová ukončila
činnost, podle zkušeností Rejstříkový soud vrací návrhy s mnoha připomínkami – vyčkat po
školení
ve Spolkovém rejstříku je od 1. 1. 2014 MAS ČS již jako spolek vedena
se stanovami je nutno vyhovět certifikaci, výzva k certifikaci MAS bude vyhlášena v září
2014
k procesu standardizace je nutné jako jeden z dokumentů doložit souhlas obcí se zařazením
správního území obcí do územní působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje) MAS České středohoří na období 2014-2020, SCLLD - zkratka (Community-led
local development strategy) – návrh usnesení ke schválení byl obcím již rozeslán
bude podepsán dodatek k Dohodě na r. 2014, bylo zažádáno o bezdlužnost u FÚ
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Tvorba ISRÚ
Ing. Šturalová – byl vytvořen jednoduchý on-line dotazník k analýze kritických oblastí
v regionech, zatím byl rozeslán obcím, dále bude rozeslán NNO, příspěvkovým organizacím,
občanům, atd. Analytická data budou hotová cca do 14 dnů.
-

ostatní MAS zpracovávaly Karty obcí – zaměřeny na vybavenost
jsou známy informace o záměru budování významné železniční rychlostní trati, která bude
procházet naším územím (Vídeň – Praha – Drážďany)
problematika dálnice D8 u Prackovic
modernizace železničních tratí
možnost použít analýzy Hasičského záchranného sboru
pro možnost využití OP zaměstnanost je potřeba získat údaje ÚP o nezaměstnanosti
nutné z územních plánů jednotlivých obcí vyhledat a použít údaje o památkách (ochrana)
CHKO se chystá aktualizovat plán péče
zahrnout údaje o území ohrožených povodněmi a rovněž záměry: dráhy ČR, správci toků
(Povodí Ohře, Labe a Lesy ČR), policie – stav bezpečnosti, kriminalita, ŘSD a SÚS
oslovení dvou agentur RRA, Tima Liberec ke konzultaci
budou použity kartografické materiály – je třeba navázat spolupráci (SEAL, EKOTOXA)

Ostatní
-

proběhlo jednání ohledně založení NNO (Husitské hrady), ustavující VH proběhne v květnu
2014, SR pověřuje Ing. Jasanského k zastupování MAS ve sdružení Husitské hrady
bude vydán mimořádný Zpravodaj ve formě brožury o realizovaných projektech
příští zasedání SR 2. 5. 2014 v 9.00 hod

Zapsala: Pařízková
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