
 

 
 

 

 

Zápis z mimořádného jednání Rady MAS 
 

 

 

Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk 

 

Dne: 23.4.2010, od 15:00 hodin 
 

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský 

 Ing. Josef Paďour 

 Ing. Dana Hubálková 

 Jan Vych 

 Vladimír Šeda 

    

Hosté: Ing. Ivana Danielová 

 Alena Kalousová – projektový manažer, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Letohrad 

 Blanka Kulhavá 

 

Zapisovatelka: Ing. Ivana Danielová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

 

1. Příprava projektu „Orlické hory – hory pro handicapované“ 

2. Diskuze  

 

 

 

 



 

Ing. Žďárský přivítal přítomné a zahájil jednání v 15.00 hodin.  

 

 

V návaznosti na minulé jednání rady MAS byly projednány další možnosti zapojení do projektu 

„Orlické hory – hory pro handicapované“, a to formou rozšíření projektu o aktivity MAS 

ORLICKO v rámci výstupu: Tvorba produktu. 

 

Ke zvážení je možnost pořízení specielního vybavení pro handicapované a seniory (specielně 

upravené vozíky pro různé druhy postižení) jako jedné z aktivit projektu. V realizační fázi je 

předpoklad, že provoz těchto vozíků zajistí Oblastní charita Ústí nad Orlicí (umístění – Správní 

středisko Letohrad) na základě partnerské smlouvy s MAS ORLICKO. 

 

Správní středisko Letohrad Oblastní charity Ústí nad Orlicí již tuto možnost předběžně projednalo 

a má předběžný zájem se do projektu zapojit: definitivní rozhodnutí bude odvislé od možností 

financování projektu v provozní i investiční fázi – tyto otázky budou vyřešeny během května. 

Současně je Oblastní charita, středisko Letohrad, ochotna přispět na dofinancování projektu.  

 

Náklady akce (předpoklad): 

Mzdy/Přípravná fáze: (manažer projektu – vybavení pro handicapované) 

(konzultace a příprava projektu, výběr vybavení, atd.)  

 

Mzdy/Realizační fáze: (manažer projektu – vybavení pro handicapované) 

(realizace projektu, výběrové řízení, předfinancování, příprava podkladů pro vyúčtování) 

 

Nákup vybavení: investiční výdaj 

 

USNESENÍ:  

Rada MAS ukládá manažerce zahájit přípravu projektu „Orlické hory – hory pro 

handicapované“ ve spolupráci s MAS NAD ORLICÍ v rozsahu zapojení do projektu 

uvedeného v zápise a předložit Radě MAS konečný návrh projektu ke schválení v souladu 

s pravidly pro zapojování do projektů MAS v dostatečném předstihu před konečným 

termínem podávání žádostí do opatření Projektů spolupráce (IV.2.1). 

 

Hlasování: 4, 0, 1 

 

Předseda Rady poděkoval přítomným za účast a mimořádné jednání Rady ukončil v 16,00 hodin. 

 

 

 

……………………… 

Ing. Oldřich Žďárský 

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Danielová 


