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Zápis z jednání Valné hromady LAG Podralsko o.s. 
 

Datum:  25. 4. 2013 od 17.00 hodin 
Místo:             Zasedací síň OÚ Hamr na Jezeře 
Přítomni:         Dle prezenční listiny ( 26 členů) 
 
 
Program jednání: 
 

1) Volba orgánů VH 
2) Seznámení se Standardy MA 21 – RNDr. Vargová 

3) Přijetí nových členů: 
4) Rozšíření území působnosti LAG Podralsko o.s. : 

5) Různé 
 

      1) Volba orgánů VH 
 
 Návrhy: 
 
 Mandátová komise : p. Hauser, pí Bc. Reslová 
 Ověřovatelé zápisu: p. Kaiser, p. Dvořák 
 Zapisovatelka:  dr. Strnadová 
 
 Usnesení 1/2013: 
 Valnou hromadou byli zvoleni: 
 mandátová komise: p. Hauser, pí. Bc. Reslová 
 Pro  22       Proti:  0   Zdržel se:   2 
 ověřovatelé usnesení:  p. Kaiser, p. Dvořák 
 Pro  22                  Proti:  0   Zdržel se:   2 
 zapisovatelka pí Strnadová. 
 Pro  24      Proti:  0   Zdržel se:   0 
 
 

2) Seznámení se Standardy MA 21 – RNDr. Vargová 
 
 RNDr. Vargová prezentovala činnost MA 21 a Standardy MA 21, které by měly být využity 
 i místními akčními skupinami. 
 
 Valná hromada bere na vědomí informaci a prezentaci pí RNDr. Vargové ke Standardům 
 MA 21, které by měli být uplatněny při tvorbě ISÚ. 
 Prezentace bude členům LAG Podralsko o.s. rozeslána. 

 
 
3) Výzva 07-01-13 – seznámení s výsledky výzvy 

 Předsedkyně výběrové komise Bc. Věra Reslová seznámila přítomné s výsledky Výzvy 07-
 01-13, způsobem výběru a se Seznamem vybraných a nevybraných projektů (viz příloha 
 zápisu). 
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 Usnesení 2/2013: 
 Valná hromada projednala výsledky  výběru výzvy 07-01-13 (18. kolo výzvy na SZIF) a 
 způsob výběru projektů bez připomínek. 
 Pro  24      Proti:  0   Zdržel se:  0 
 

 
4) Přijetí nových členů: 
 
 Zájemci o členství v  LAG Podralsko o.s. jsou Obec Zahrádky a Český um – Artificium 
 Bohemicum, o.s. se sídlem ve Skalce u Doks. 
 Oba čekatelé splnili půlroční čekací lhůtu, zúčastnili se této valné hromady a krátce 
 představili svoji činnost.  
 
 Usnesení 3/2013: 
 Valná hromada schvaluje obec Zahrádky jako člena LAG Podralsko o.s. 
 Pro  24       Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
 Usnesení 4/2013: 
 Valná hromada schvaluje Český um – Artificium  Bohemicum, o.s. jako člena LAG 
 Podralsko o.s. 
 Pro  25       Proti: 0   Zdržel se:   0 
 
5) Rozšíření území působnosti LAG Podralsko o.s. : 

 
 Vzhledem k ukončení činnosti MAS Skleněný Nový Bor projevila větší část obcí zájem o 
 rozšíření územní působnosti LAG Podralsko o své území. 
 Jedná se o tyto obce 

 město Nový Bor 
 město Cvikov 
 obec Sloup v Čechách  
 obec Polevsko 
 obec Kunratice u Cvikova 
 obec Chotovice 
 obec Radvanec 
 Všechny obce revokovaly usnesení o územní působnosti MAS Skleněný Nový Bor a přijaly 
 usnesení k rozšíření územní působnosti LAG Podralsko o své území a usnesení o souhlasu 
 se Strategickým plánem Místní akční skupiny LAG Podralsko pro plánovací období 2007 - 
 2013. 
 
 Usnesení 5/2013: 
 Valná hromada souhlasí s rozšířením území působnosti o město Nový Bor, město Cvikov, 
 obec Sloup v Čechách, obec Polevsko, obec Kunratice u Cvikova, obec Chotovice a obec 
 Radvanec. 
 Pro  26       Proti: 0   Zdržel se:   0 

 
 
6) Různé 
 
-  Změna účtů – nutnost podání Hlášení na RO SZIF: 
 Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ukládá obcím, krajům, 
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 příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným institucím, veřejným  vysokým školám a 
 některým dalším institucím povinnost vést u ČNB účet pro příjem dotací ze státního 
 rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
 zákona, tedy také nejpozději do 31.3.2013. SZIF je v této souvislosti oprávněn poskytnout 
 od 1.4.2013 dotaci dotčeným žadatelům výhradně na účet vedený u ČNB, který 
 žadatel/příjemce dotace musí správně uvést do formuláře Žádosti o proplacení.  
 V případě, že žadatel uvedl v rámci předchozí administrace Žádosti o dotaci jiné číslo 
 účtu, je nutné po zřízení nového účtu u ČNB nahlásit změnu na příslušném RO SZIF. 
 
- Zákon o změně právní úpravy o.s. na o.p.s. prošel v únoru sněmovnou – zajistíme rozbor 

tohoto zákona v souvislosti s případnou změnou LAG Podralsko o.s. na o.p.s. 
 
- Žádáme naše členy o příspěvky do Zpravodaje – buď do rubriky „Okénko žadatelů“ nebo do 

rubriky „Představujeme naše členy“. 
 

- Info k publicitě – upozorňujeme na loga u povinné publicity a jejich sled, viz příloha – vzor 
publicity. 

 
- 2. Zlínská výzva 
 (ze současných 52 obcí z území působnosti LAG Podralsko podepsalo 19 + 1 nově 
 přijímaná, členů 7 + jeden nově přijímaný). 
 Žádáme naše členy o zvážení podpory 2. Zlínské výzvy. 
 
 
 Valná hromada bere na vědomí příspěvky do bodu „Různé“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zapsala:      Ověřili: 
 

 
 PhDr. Dagmar Strnadová    p. Kaiser 
 
                  p. Dvořák 
 


