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Z á p i s 
 

ze schůze představenstva MAS Český sever, z. s., 
konané dne 8. 8. 2016 v kancelá ři MAS Český sever, Varnsdorf 

 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
 
Program 

1. Projektové záměry MAS 
2. Zpráva o rozpočtu MAS na období 2015 - 2023 
3. Informace o zapracování připomínek ke strategii 
4. Různé 

 
Zahájení  
 
Předseda MAS přivítal přítomné členy představenstva. Přítomno bylo 7 členů 
z celkového počtu 9. Zastoupení sektorů je uvedeno v tabulce, která tvoří součást 
tohoto zápisu. 
 
1. Projektové zám ěry MAS  
 
Hostem schůze byl Ing. Marek Hartych, který informoval přítomné o podání 
následujících dvou projektových záměrů. Podrobné podklady k projektům obdrželi 
členové představenstva elektronicky v předstihu před konáním schůze. 
 
Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství 
 
Smyslem projektu je oživit hru Vandrování po Tolštejnském panství a zároveň ji 
zatraktivnit pro mladší generace návštěvníků. Bude vytvořeno pět nových tras po 
Tolštejnském panství. Trasy se budou vázat k jednotlivým přírodním živlům – 
vzduchu, zemi, vodě a ohni. Pátá trasa bude reflektovat stopu člověka v krajině, 
pátým elementem tak bude sám člověk. Pro putování po těchto trasách bude 
vyvinuta mobilní aplikace pro chytré telefony, která bude obsahovat vandrovací pas a 
na základě zvolené trasy bude hráče upozorňovat na nejbližší místa daného okruhu 
a zároveň ke každému místu podá stručnou informaci. Na webových stránkách 
Tolštejnského panství bude zprovozněna sekce pro tuto hru, kde se budou hráči 
registrovat a nahrávat na své profily pečetě navštívených míst. Zároveň zde budou 
různé statistiky, žebříčky, diskuzní fórum a kontakt na tvůrce hry. 
 
Celý projekt bude spušt ěn na začátku turistické sezóny 2017.  Smlouva o dotaci 
na projekt byla mezi organizací MAS Český sever a Euroregionem Nisa, který dotaci 
poskytuje, bude podepsána 10. srpna. 
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ODPADY? KONEC ZÁHADY! 
 
Projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách 
a dětem mladšího školního věku na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je 
seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad, 
jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak 
předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady produkce odpadů na přírodu, na 
jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a 
likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Projekt také reaguje na velké 
množství aktivit jednostranně zaměřených pouze na recyklaci a separaci odpadu.  
 
K dosažení tohoto cíle byl zvolen kompaktní mix výstupů. Setkávání s dětmi a žáky 
poslouží k přenosu informací a k položení základů zdravých návyků v oblasti 
nakládání s odpady a předcházení jejich tvorbě. Pracovní listy poslouží k upevnění 
předávaných informací a ke snadnějšímu pochopení sdělovaných informací. Literární 
a výtvarná soutěž dále upevní nabyté vědomosti a emoce s tím spojené děti vyjádří 
nonverbálně kresbou, prostorovou instalací či drobným literárním dílkem. Pro vyšší 
motivaci a pro šíření výstupů projektu jako příkladu dobré praxe bude vydán 
almanach s nejlepšími pracemi, jejich autoři pak budou slavnostně odměněni. 
Nedílnou součástí projektu je také přiměřená a efektivní propagace. 
 
Cílovými skupinami projektu ale nejsou jen děti předškolního a mladšího školního 
věku, ale také jejich rodiče, kteří budou s dětmi řešit některé pracovní listy formou 
domácích úkolů. Poslední skupinou jsou studenti Pedagogické fakulty UJEP v Ústí 
nad Labem, kteří budou s různou intenzitou participovat na jednotlivých aktivitách 
projektu. 
 
Projekt potrvá od října 2016 do kv ětna 2018 , bude mít v zásadě fázi přípravnou 
(tvorba náplně setkání, tvorba pracovních listů, jejich pilotní ověřování, sestavení 
harmonogramu), fázi realizační (vlastní setkávání, literární a výtvarná soutěž, vydání 
almanachu) a fázi ukončovací (evaluace, vyhodnocení projektu). 
 
Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 887 760 Kč, požadovaná míra podpory 
80 %, tj. 710 208 Kč 
 
Projekt bude realizován v okresech Děčína Ústí nad Labem s přesahem do okresu 
Česká Lípa. Výsledky projektu budou šířeny především do Ústeckého kraje, v menší 
míře pak po celé republice. 
 
Bude též vydán plakát – školní pomůcka, která shrne to nejpodstatnější sdělení 
z projektu (zvlášť pro ZŠ a MŠ). V rámci setkání budou pořizovány videozáznamy, 
které poslouží k tvorbě metodického materiálu na CD pro učitele mateřských a 
základních škol. 
 
 
Diskuse: 
  
• Ing. Miroslav Jemelka: V současné době probíhají mezi obcemi na Šluknovsku 

jednání s cílem nalézt dohodu o spolupráci při svozu komunálního odpadu. 
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• Ing. Eva Hamplová: Při poslední exkurzi na Moravě na podzim 2015 jsme si řekli, 
že bychom měli do třídění odpadu zapojit děti.  

• Hynek Raichart: Odpadové hospodářství ve Šluknovském výběžku je potřeba 
řešit, po roce 2024 se budou uzavírat skládky. 

• Ing. Eva Hamplová: MAS nabízí spolupráci pro SPR v oblasti odpadového 
hospodářství. 

 
 
Projekt Spole čně v aktivním regionu  
 
Jedná se o projekt spolupráce MAS a ENO Görlitz. Finanční prostředky na podporu 
projektů jsou v programu poměrně nízké, naděje na finanční podporu tohoto projektu 
není velká. 
 
 
Propagace PRV a CSV 
 
Z Celostátní sítě pro venkov jsme obdrželi finanční prostředky na propagaci akcí: 

- Mezinárodní hudební festival, Česká Kamenice, 18. června 2016 
- Tolštejnské slavnosti, Jiřetín pod Jedlovou, 13. srpna 2016 
- Výstava Libverda 2016, Děčín, 16. září 2016 
- Slavnosti dobrot, Varnsdorf, 1. října 2016 

 
Festival lokální ekonomiky, Ch řibská, 24. zá ří 2016, 4. ročník 
 
Místo konání: Chřibská, Společenský sál domu seniorů, farmářské regionální trhy 
s kulturním programem na náměstí. 
 
Festival se skládá ze tří částí: konference, farmářských regionálních trhů a kulturního 
programu. Hlavní program FLE tvoří národní konference na téma Sociální podnikání, 
sociální zemědělství. Samotná konference se skládá z dopoledního programu, který 
bude obsahovat odborné přednášky na uvedená téma a Program rozvoje venkova. 
V průběhu odpoledního programu budou představeny příklady dobré praxe 
realizovaných projektů PRV a projektů z oblasti sociální. 
 
Na farmářských trzích budou prezentovány projekty realizované z PRV, osa IV 
Leader, příklady dobré praxe, nový program na období 2016 – 2020 a SCLLD MAS 
Český sever. Součástí trhů bude ochutnávka některých oceněných regionálních 
potravin a pochutin. 
 
Konference si klade za cíl seznámit širokou veřejnost, zemědělské subjekty a 
podnikatele s možností rozšiřovat a diverzifikovat svou činnost v rámci PRV se 
zaměřením na zaměstnávání znevýhodněných osob a dále seznámí účastníky 
konference se základy sociálního podnikání. 
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Zpráva o dalších projektech a aktivitách MAS 
 

• Ve spolupráci se Svazkem obcí Tolštejn a obcí Jiřetín pod Jedlovou proběhne  
v sobotu 13. srpna 15. ročník Tolštejnských slavností. Z KÚ ÚK jsme získali 
dotaci, kterou použijeme na výrobu nových kostýmů pro postavu A. Berky a 
jeho ženy apod. 

• Získali jsme finanční prostředky z  MMR, Podprogramu 117D815 Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2016, dotační titul č. 3, na třídenní pracovní 
výjezd do Středočeského a Jihomoravského kraje zástupců, které se zúčastní 
zástupci obcí. Cesta bude zaměřena na získávání zkušeností v oblasti 
odpadů, nakládání s odpady a využití alternativních zdrojů. Vedlejším 
tématem je sociální podnikání a sociální firmy. 
Cesta se uskuteční ve dnech 18. – 20. října 2016. Uzávěrka příjmu přihlášek 
je 31. 8. 2016. Organizačně cestu zajišťuje MAS, nositelem projektu je Svazek 
obcí Sever. 
 

2. Zpráva o rozpo čtu MAS na období 2015 – 2023  

• Členové představenstva obdrželi návrh rozpočtu. Rozhodli jsme se podat j 
jednu žádost s tím, že každý rok budeme formou Hlášení o změnách 
upřesňovat čerpání peněz. Neplánujeme pořizovat žádné firemní osobní auto 
ani větší a nákladné vybavení kanceláře MAS. 

• V rozpočtu je pronájem kanceláře a energií jen částečně z MAS, částečně to 
bude z jiného projektu.  

• Rozpočet je stanoven na částku, kterou nám vypočítala NS MAS ČR. 
Nevyčerpáme peníze na křídlatku. 

 
Diskuse: bez připomínek. 
 
Hlasování o návrhu rozpočtu: 7 přítomno, 7 PRO, schváleno. 
 

3. Informace o zapracování p řipomínek ke strategii  

• Dne 20. 6. 2016 nám přišlo oznámení o splnění formálních náležitostí SCLLD, 
nyní Řídící orgán kontroluje jednotlivé programové rámce strategie. ŘO má 
lhůtu 30 dnů, avšak MMR zatím žádný avizovaný termín nedodržel.  

• Podle dostupných informací máme obdržet až závěrečný dopis s tím, že 
musíme ve stanoveném termínu odstranit případné nedostatky. Tento postup 
však samo MMR později popřelo… Režijní náklady MAS však nemůžeme 
čerpat dříve, dokud nebude naše strategie schválena. Žádost sice podat 
můžeme, ale k proplacení dojde až po schválení strategie.  

 
Diskuse: 
• Na účtu MAS je v současné době 1 mil. Kč, který musíme vrátit na ÚK do 

konce září 2016. Poté bude moci být zrušena směnka. 
• Z projektu MAP bychom mohli obdržet 30 % zálohové platby. Od obcí jsme 

dostali finanční prostředky na základě naší žádosti již před 2 lety. 
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• Návrh požádat ÚK o prodloužení termínu pro vrácení půjčky 1 mil. Kč až do 
konce roku 2016. Pokusit se z tohoto důvodu sjednat návštěvu předsedy MAS 
u hejtmana ÚK. 

• Návrh napsat dopis na obce s prosbou o finanční půjčku na nejnutnější výdaje 
MAS, tj. mzdy zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění. 
K dopisu bude přiložena smlouva o výpůjčce. MAS požádá o půjčku do 20 tis. 
Kč, neboť o půjčce v této výši může rozhodnout starosta bez nutnosti svolat 
jednání zastupitelstva.  

 
 

4. Různé 
 
• Ved. pracovnice SCLLD Ing. Eva Hamplová navštívila spolu se členy KČT 

Krásná Lípa Slovensko. Jednalo se o další z pravidelných setkání KČT 
Krásná Lípa s  partnerským turistickým klubem a dalšími představiteli 
z Mikroregionu Svornosť. Oba kluby spolu navázaly partnerství při realizaci 
projektu Z Oponíc až na Tolštejn. 

• Ve 31. týdnu proběhlo jednání v Žitavě v sousední SRN. Diskutovalo se o 
možnosti budoucí spolupráce. 

• Oslovili nás partneři z Polska o možnosti budoucí spolupráce na společném 
projektu. 
 

 
 
                                                                                Ing. Miroslav Jemelka 
                                                                        předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 
 
 
 
Zastoupení členů P-MAS dne 8. 8. 2016 
 

sektor  zájmová  
skupina 

jméno a p říjmení (stat utární zástupce)  přítomnost (dle 
prezenční listiny) 

Podnikatel Zeměd. a ŽP Luboš Kudla omluven 
NNO Zaměstnanost a 

podnikání 
Hynek Raichart ano 

NNO Spolk. činnost Ing. Miroslav Jemelka ano 
NNO CR a doprava Ing. Jiří Tutter omluven 
Veřejná správa Veřejná správa Ing. Miluše Trojanová (Sever) ano 
NNO Spolk. činnost Vlastimil Jura ano 
Podnikatel  Zeměd. a ŽP Petr Houdek ano 
Veřejná správa CR a doprava Jan Machač (Tolštejn) ano 
NNO Sociální služby Miroslav Řebíček ano 
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Zastoupení sektor ů a zájmových skupin dne 8. 8. 2016 
 
A. Celkový počet členů P-MAS 9  100 % 
B. Přítomno 8. 8. 2016 7 77,8 % 
     - z toho sektor Podnikatel  1 14,3 
     - z toho sektor NNO  4 57,1 
     - z toho sektor Veřejná správa (netvoří více než 49 %) 2 28,6 
C. Zastoupení zájmových skupin je v pořádku, neboť 
     VS ani žádná ZS netvoří více než 49 %: 

   - sociální služby 
       - zemědělství a ŽP 
      - spolková činnost 

 - cestovní ruch 
                                      - veřejná správa 

        - zaměstn., podnik. 

 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
 
14,3 
14,3 
28,5 
14,3 
14,3 
14,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


