
 

 

 
Zápis 

 
z jednání programového výboru MAS Český sever, z. s., 

týkající se projednání p řijatých Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, 

kancelá ř MAS Český sever, z. s., Varnsdorf, 17. 7. 2017 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 8 členů z celkového počtu 9,  
                tj. nadpoloviční většina, zastoupení sektorů je v pořádku viz tabulka 
 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor: 1 13 % 

Soukromý sektor: 
  

7 88 % 

Celkový počet Partnerů MAS 

účastnících se hlasování: 
8 100 % 

 
 
Program:  
1. Projednání a schválení předložených žádostí o dotaci před hodnocením 
2. Členství v MAS 
3. Schválení projektu OPZ Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska 
4. Schválení výzev OP Zaměstnanost 
5. Různé 
  
 
1. Projednání a schválení p ředložených žádostí o dotaci p řed hodnocením  
 
Programový výbor MAS Český sever, z. s. projednal předložené žádosti o dotaci, 
které byly přijaty ve Výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova v termínu 12. – 26. 6. 
2017. Jednalo se celkem o 15 žádostí: 

- 2 žádosti ve fichi 114  
- 1 žádost ve fichi 116 
- 11 žádostí ve fichi 117 
- 1 žádost ve fichi 126 

 
Žádosti o dotaci včetně příloh byly předmětem administrativní kontroly a kontroly 
přijatelnosti ve stanovené lhůtě ze strany MAS. Po provedených opravách nebo 
doplněních bylo konstatováno, že žádosti vyhovují požadovaným kritériím a mohou 
být předloženy programovému výboru k projednání.  
 
Seznam žádostí je seřazen podle fichí a obsahuje jméno a příjmení (název) žadatele, 
IČ, místo realizace projektu (katastrální území), název projektu, požadovanou výši 
dotaci na projekty, požadovanou výši dotace na fichi celkem a alokaci na projekty 
v dané fichi. 
 
 



 

 

 
 

Fiche  
 
 

Jméno  
a příjmení 

(název) žadatele 
IČ 

Místo realizace 
projektu Název projektu 

Požado-
vaná 
dotace 

Požad. na 
fichi 
celkem 

Alokace na 
fichi 

114 
Jaromír Petružálek 

41338251 Horní Podluží 
Novostavba kryté obloukové haly  
pro zimoviště masného skotu  

210 000 
 

312 960 
 
5 000 000 

114 
Lucie Kudlová 

75122707 Horní Podluží 
Mobilní hrazení přístřešky pro chov  
koní 

102 960 
 

116 
Město Chřibská 

00261378 Chřibská 

Investice do zavedení 
sortimentační  metody zpracování 
dříví v lesích města Chřibská 385 000 

 
385 000 
 

 
3 000 000 

117 
František Hrabčák 

76262723 Varnsdorf 

Investice do nového sedmimístného  
užitkového vozu s nákladní korbou  
v kategorii N1 

 
240 787 
 

 
 
3 731 528 

 
 
6 000 000 

117 
TERMI s. r. o. 

25032640 Varnsdorf 
Investice do užitkového vozu pro  
stavební firmu Termi s. r. o. 

249 750 
 

117 
Petr Novák 

66632111 Varnsdorf 
Velkoplošná tiskárna pro potisk 
textilu  a reklamních předmětů 

 
149 850 

117 
Vítězslav Filipec 

65117786 
Kunratice u České 
Kamenice 

Rekonstrukce střechy podlahářské  
dílny včetně nezbytných terénních  
úprav a strojové dovybavení 

 
221 850 
 

117 
Jitka Streckerová 

42472652 
Jiřetín pod Jedlovou, 
k. ú. Rozhled 

Tepelné čerpadlo a stavevbní 
úpravy  "Chata Tollendorf" Jiřetín 
p/Jedlovou 

446 148 
 

117 
GEZ spol. s r. o. 

27297438 
Jiřetín pod Jedlovou, 
k. ú. Rozhled 

Mezičky - lyžařská budoucnost 
Lužických hor 

312 750 
 

117 
 Hana Michalová 

71302921 
Jiřetín pod Jedlovou, 
k. ú. Rozhled 

Nové hory zážitků s lyžařskou 
školou TimSki 

193 843 
 

117 
 

Retiro  
Development s. r. o. 03604349 Horní Podluží Služby a obchod Horní Podluží 1 0156 500 

117 
Jan Kuník 

86725696 Varnsdorf 
Investice do fasády a vnitřních  
dveří rekonstruované provozovny 

 
445 950 

117 
Ing. Pavel Ryšavý 

41337417 Varnsdorf 
Investice do užitkového vozu pro  
maloobchod a velkoobchod  

 
224 100 

117 
Pavlína Dlabolová 

05138949 
Jiřetín pod Jedlovou, 
k. ú. Jedlová Kuchyňka pro apartmán - Zvoneček 90 000 

126 

R-PROJEKT CZ, z. 
s.  

26556324 Doubice 
Uvádění zemědělských produktů na 
trh 226 620 

  
226 620      250 000 

 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
1 …… NEPŘÍTOMEN 
 
Programový výbor schválil, aby výše uvedené žádosti o dotaci byly předmětem 
hodnocení výběrové komise MAS Český sever, z. s. dne 17. 7. 2017. 
 
 
2. Členství v MAS  
 
a) ukon čení členství 
 
Kancelář MAS obdržela dopis spolku Růženky s žádostí o ukončení členství v MAS 
ke dni 31. 12. 2016 s ohledem na úmrtí předsedkyně spolku. Programový výbor se 
rozhodl žádosti vyhovět a schválil ukončení členství k uvedenému datu. Kancelář 
MAS zašle dopis místopředsedkyni spolku s oznámením o ukončení členství. 
 



 

 

 
 
b) přihláška ke členství v MAS 
 
Kancelář MAS obdržela členskou přihlášku pana Zdeňka Hladíka z Varnsdorfu, který 
je starostou Honitby Varnsdorf. Přihláška je podána na fyzickou osobu a nový člen se 
přihlásil k zájmové skupině zemědělství a životní prost ředí. Programový výbor 
schválil členství pana Hladíka v MAS ke dni 17. 7. 2017. 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
1 …… NEPŘÍTOMEN 
 
Programový výbor schválil zrušení členství spolku Růženky ke dni 31. 12. 2016. 
Programový výbor schválil členství pana Zdeňka Hladíka ke dni 17. 7. 2017. 
 
 
3. Schválení projektu OPZ Komunitní plán sociálních  služeb Šluknovska  
 
Ing. Eva Hamplová informovala přítomné o schválení projektu z Operačního 
programu Zaměstnanost s názvem Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska ve 
výši 1 948 500 Kč.  
Realizace projektu: od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2019 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
1 …… NEPŘÍTOMEN 
 
Programový výbor bere na vědomí realizaci projektu Komunitní plán sociálních 
služeb Šluknovska. 
 
 
4. Schválení výzev OP Zam ěstnanost  
 
Ved. pracovník SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala programový výbor o přípravě 
výzev v Operačním programu Zaměstnanost v letošním roce. Předpokládá se termín 
vyhlášení výzev v měsíci září – říjnu 2017 (po schválení ze strany Řídícího orgánu). 
Po diskusi byla stanovena alokace následovně: 
 
Výzva Sociální podnikání I 

• Oprávněný žadatel: obchodní korporace a OSVČ 
• Podpora aktivit, které přispějí ke zlepšení sociální ekonomiky na území MAS 

podporou zejména neinvestičních aktivit sociálního podnikání: Vznik nových a 
rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – 
Integrační sociální podnik 

• Alokace na výzvu: 6 210 000 Kč 
 
 
 



 

 

 
Výzva Prevence bezpe čnosti I 

• Oprávněný žadatel: obce, v nichž působí obecní policie 
• Podpora programů prevence (asistenti prevence kriminality) a řešení problémů 

především v sociálně vyloučených lokalitách 
• Alokace na výzvu: 8 229 000 Kč 

 
Výzva Sociální služby I 

• Oprávněný žadatel: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

• Podpora následujících druhů sociálních služeb: 
a) odborné sociální poradenství podle § 37 (občanské poradny) 
b) terénní programy podle § 59 

• Alokace na výzvu: 6 400 000 Kč 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
1 …… NEPŘÍTOMEN 
 
Programový výbor schválil, aby výše uvedené výzvy v Operačním programu 
Zaměstnanost byly vyhlášeny v termínu září – říjen 2017 (po schválení ŘO). 
 
 
5. Různé 
 
Další schůzka programového výboru bude svolána na 20. 7. 2017 po vyhodnocení 
předložených žádostí o dotaci Výběrovou komisí MAS. Hlavním bodem programu 
bude projednání a schválení seznamu vybraných a nevybraných žádostí v rámci 
Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 


