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Zápis a usnesení z jednání Valné hromady LAG Podralsko 
 
Datum:            17.12.2013  od 17.00 hodin                                          
Místo:              OÚ Hamr na Jezeře 
Přítomni:        dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
 

1) Volba orgánů VH 
2) Schválení programu VH 
3) Přijetí nových členů 
4) Změna právní subjektivity v souladu s novým Občanským zákoníkem a s tímto související 

úpravy základních dokumentů LAG Podralsko 
5) Stav po poslední výzvě 07-01-13 
6) Příprava plánovacího období 2014 - 2020 
7) Výsledek auditu za rok 2012 
8) Výroční zpráva za rok 2012 

      9)   Různé  
 

1) Volba orgánů Valné hromady: 
 
      Návrhy 
 
      Mandátová komise: p. Šolc, p. Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: pí Bc. Reslová, p. Kaiser 
Zapisovatelka: pí Strnadová 
 
Usnesení č. 6/2013 
valnou hromadou LAG Podralsko byli zvoleni: 
mandátová komise: p. Šolc, p. Dvořák 
pro:  26    proti:   0   zdržel se:  0 
ověřovatelé zápisu:  pí Bc. Reslová, p. Kaiser 
pro:  26    proti:   0   zdržel se:  0 
zapisovatelka: pí Strnadová 
pro:  26    proti:   0   zdržel se:  0 
 
2) Schválení programu VH 

 
      Usnesení č.7/2013 
      VH LAG Podralsko schvaluje navržený program jednání. 
      pro:  26    proti:   0   zdržel se:  0 
   

3) Přijetí nových členů 
Čekateli na členství, kteří splnili půlroční čekací lhůtu, jsou městys Holany a obec Plužná. Obě 
tyto obce byly představenstvem LAG Podralsko doporučeny k přijetí za členy LAG Podralsko. 
Usnesení č. 8/2013 
Valná hromada LAG Podralsko schvaluje městys Holany jako člena LAG Podralsko. 
pro:  26    proti:   0   zdržel se:  0 
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Usnesení č. 9/2013 
Valná hromada LAG Podralsko schvaluje obec Plužnou jako člena LAG Podralsko. 
pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 
 
4) Změna právní subjektivity v souladu s novým Občanským zákoníkem a s tímto 

související úpravy základních dokumentů LAG Podralsko 
 
      P. Šolc vysvětlil valné hromadě nutnosti změn ve Stanovách, Statutu a jednacích řádech LAG 
Podralsko v souladu s novým Občanským zákoníkem, který vstupuje v platnost 1.1.2014. Všechny 
dokumenty byly členům včas zaslány s příslušnými úpravami. Jedná se o změnu právní subjektivity 
v souladu s tímto OZ na zapsaný spolek místo dosavadního občanského sdružení. 
     Usnesení č.10/2013 
     VH LAG Podralsko schvaluje Stanovy LAG Podralsko z.s. včetně změny sídla LAG Podralsko      
     z.s. do obce Zahrádky, Zahrádky130, 471 01 Zahrádky. 

pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 
 Usnesení č.11/2013 
VH LAG Podralsko schvaluje Statut LAG Podralsko z.s. 
pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 
Usnesení č.12/2013 
VH LAG Podralsko schvaluje Jednací řád programového výboru LAG Podralsko z.s. 
pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 
Usnesení č.13/2013 
VH LAG Podralsko schvaluje Jednací řád výběrové komise LAG Podralsko z.s. 
pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 

 
5)   Stav po poslední Výzvě 07-01-13 

Manažerka LAG Podralsko podala informaci o projektech, realizovaných ve Výzvě 07-01-13. Z 26 
schválených projektů zbývá k podání žádosti o proplacení 11 projektů. Alokace na rok 2014 již 
není, ve 20. kole výzvy, která bude ze strany CP SZIF vyhlášena v březnu 2014, bude možné použít 
pouze finanční prostředky, které nebyly vyčerpány ze strany žadatelů v této a minulých výzvách. 
V případě LAG Podralsko však do současné doby nebylo vyčerpáno pouze cca 57 000,-Kč, 
s největší pravděpodobností se tedy 20. kola výzvy nemůžeme zúčastnit.  
 
     VH LAG Podralsko bere na vědomí informaci manažerky LAG Podralsko. 
 

6) Příprava plánovacího období 2014 – 2020 
Probíhá příprava ISÚ, k analýzám budou využita i data, získaná prostřednictvím projektu Podpora 
meziobecní spolupráce, do něhož jsme se zapojili prostřednictvím našeho Svazku obcí Peklo. Podle 
informací z NS MAS bude ze strany MMR vyhlášena výzva s možností podat žádost o dotaci na 
přípravu ISÚ. 
 
     VH LAG Podralsko bere na vědomí informaci manažerky LAG Podralsko o přípravě 
plánovacího období 2014 – 2020. 
 

7) Výsledek auditu za rok 2012 
Za rok 2012 bylo povinností všech MAS, které realizují v rámci opatření IV.1.2. osy IV – LEADER 
svou strategii, provést audit nezávislým auditorem. 
Audit  LAG Podralsko proběhl v měsíci srpnu 2013. 
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Závěr auditora: Žádost byla ve všech významných ohledech zpracována v souladu s Dohodou o 
poskytnutí dotace. 
Usnesení č.14/2013 
VH LAG Podralsko schvaluje výsledek auditu za rok 2012. 

pro:  27    proti:   0   zdržel se:  0 
 
8) Výroční zpráva za rok 2012 

VH LAG Podralsko byla seznámena s Výroční zprávou za rok 2012 – stav členské základny, 
činnost LAG Podralsko, výzvy a jejich výsledky, finanční zpráva. 
 
VH LAG Podralsko bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2012. 
 
      9)   Různé  
Informace manažerky LAG Podralsko: 

a) V lednu 2014 podáváme 3 žádosti o proplacení – závěrečnou ŽOP k projektu spolupráce 
„Památky a jejich budoucnost“, závěrečnou ŽOP k opatření IV.1.1. – Místní akční skupina a 
průběžnou ŽOP společně s monitorovací zprávou k projektu „Učme se podnikat!“ z OPVK. 

b) V lednu 2014 začínáme realizovat nový projekt spolupráce „Žadatelé bez občanky – 
LEADER bez hranic!“ Bude se jednat o tzv. „malý Leader“ – LAG Podralsko vyhlásí výzvu 
pro dětské organizace, školy apod., v jejímž rámci si budou moci pořídit vybavení pro své 
volnočasové aktivity. Projekty dětí z území Podralska budou hodnotit děti ze spolupracující 
MAS Turnovsko a naopak.  

 
VH LAG Podralsko bere na vědomí informace z bodu „Různé“. 
 
 
 
Hamr na Jezeře, 17.12.2013 
 
 
Zapsala: D. Strnadová 
 
 
Ověřili: Bc. Věra Reslová 
 
   
              František Kaiser 
  


