
 
Usnesení Valné hromady MAS Český sever, z. s. 

ze dne 30. 3. 2017 
 
 

Valná hromada schvaluje:  
 
• volbu mandátové, volební a návrhové komise ve složení: 

a) mandátová komise: Hana Kracmanová, Dana Dudková 
b) volební komise: Bohumil Kudla, Helena Křížková 
c) návrhová komise: Ing. Roman Forfera, Vlastimil Jura 

 
• program VH a volbu ověřovatelů zápisu z Valné hromady ze dne 30. 3. 2017, 

kterými byli zvoleni Ing. Kateřina Jonáková a Václav Hieke 
 
• zprávu o činnosti MAS za rok 2016 

 
• výroční zprávu MAS za rok 2016 
 
• hospodaření MAS Český sever za rok 2016 s hospodářským výsledkem ve výši  

+ 620 058,82 Kč dle přednesené zprávy 
 
• vyrovnaný rozpočet na rok 2017 ve výši nákladů a výnosů 4 473 917,98 Kč 
 
• jednací řád VK a složení výběrové komise MAS pro rok 2017 se zastoupením 

zájmové skupiny: 
 

Bc. Petra Vojt ěchová  – zájmová skupina Veřejná sféra (Obec Rybniště) 
Mgr. Filip Mágr  – zájmová skupina Spolková činnost (KPMV) 
Iveta Malá  – zájmová skupina Veřejná sféra (Město Dolní Poustevna) 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová  – zájmová skupina Cestovní ruch a doprava (Svazek 
obcí Českého Švýcarska) 
Radim Burko ň – zájmová skupina Zemědělství a životní prostředí (OD Chovatel) 
Michal Polesný  – zájmová skupina Sociální služby (CEDR – komunitní spolek) 
Tomáš Fúsek  – zájmová skupina Kultura a sport (Asociace TOM ČR Stopaři) 
Ing. Monika Lampová  – zájmová skupina Sociální služby (Agentura Pondělí) 
Mgr. Vít Friml  – zájmová skupina Spolková činnost (Honební společenstvo)  
 

• preferenční kritéria (výběrová kritéria), způsob hodnocení a výběr projektů 
z programu IROP dle přednesené zprávy 

 
• preferenční kritéria (výběrová kritéria), způsob hodnocení a výběr projektů 

z programu PRV dle přednesené zprávy 
 
• preferenční kritéria (výběrová kritéria), způsob hodnocení a výběr projektů                 

z programu OP ŽP dle přednesené zprávy 
 
• preferenční kritéria (výběrová kritéria), způsob hodnocení a výběr projektů                 

z programu OP Z dle přednesené zprávy 
 



• přípravu projektu MAP II pro realizaci na MŠ a ZŠ pro ORP Rumburk a ORP 
Varnsdorf 

 
 
Valná hromada neschvaluje:  
 
• dodatečnou nominaci Mgr. Kateřiny Knap za VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního 

ruchu Varnsdorf do výběrové komise MAS na rok 2017 
 
 
Valná hromada ukládá:  
 
• předsedovi MAS Český sever podat Daňové přiznání daně z příjmů právnických 

osob za rok 2016 na Finanční úřad Rumburk ve stanoveném termínu.  
 
 
Valná hromada pov ěřuje do odvolání p ředstavenstvo k následujícím úkon ům: 
 
a) k dopracování preferenčních (výběrových) kritérií a k dopracování způsobu  
    hodnocení a výběru projektů  
b) ke schválení preferenčních (výběrových) kritérií a ke schválení způsobu  
    hodnocení a výběru projektů   
 

- z Integrovaného regionálního operačního programu  
- z Programu rozvoje venkova 
- z Operačního programu Životní prostředí 
- z Operačního programu Zaměstnanost  

 
 
   
 

 
 

 
 

 

Zapsala: Dana Dudková 

 


