
 

Zápis 
 

z jednání P ředstavenstva MAS Český sever, z. s., 
Restaurace Slavie, Horní Podluží, 14. 12. 2017 

 
 
Přítomni:  
dle prezenční listiny (přítomno 8 členů představenstva z celkového počtu 9, tj. 
nadpoloviční většina, zastoupení veřejného sektoru netvoří více než 50 %) 
 

  počet subjektů počet subjektů v % 

Veřejný sektor 1 12,5 % 

Soukromý sektor 
  

7 87,5 % 

Celkový počet partnerů MAS 

účastnících se hlasování: 
8 100 % 

 
 
Program  
1. Zahájení 
2. Informace o harmonogramu IROP 
3. Informace o harmonogramu OP Zaměstnanost 
4. Projednání předložených žádostí v rámci OP Zaměstnanost 
5. Schválení Výzvy č. 2 PRV vč. interní směrnice a informace o přípravě  
    Výzvy č. 1 OP ŽP 
6. Projednání skladby členské základny, úhrada členských příspěvků, inventarizace  
    2017 
7. Závěr  
 
 
 
1. Zahájení  
 
Předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka zahájil pravidelnou schůzi členů 
představenstva MAS. Dále přivítal členy kontrolního a monitorovacího výboru jako 
hosty, neboť v souladu se stanovami MAS dohlíží KMV na to, že spolek vyvíjí svou 
činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy spolku a SCLLD. 
 
Předseda poté předal slovo vedoucí pracovnici SCLLD Ing. Evě Hamplové, která 
přítomné seznámila s návrhem programu. 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo návrh programu. 
 
 
2. Informace o harmonogramu IROP  
Ing. Martin Kučera informoval přítomné o vyhlášení 3 výzev dne 1. 11. 2017. Řídící 
orgán nám schválil hodnotící kritéria. Dále jsme ŘO požádali o posunutí lhůty pro 
podání žádostí z 2. ledna na 2. února 2018. Posun byl již schválen Řídícím orgánem.  



 

 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo posunutí lhůty pro příjem žádostí IROP do 2. února 
2018 do 16 hodin. 
 
HMG výzev IROP na rok 2018:  

- jejich vyhlášení plánujeme v 08/2018 
- navíc bude vyhlášena výzva na cyklostezky, nikoliv však v rámci cestovního 

ruchu, ale jako doprava občanů do zaměstnání 
 
Dále Ing. Kučera informoval, že jsme obdrželi nový metodický pokyn k interním 
postupům, což pro nás však znamená, že již zpracované postupy musíme 
přepracovat, neboť ŘO vydal nové šablony. 
 
Rýsuje se 6 projektů, které by měly být podány v prvních výzvách IROP (tj. s 
termínem podání do 2. 2. 2018). Ing. Kučera upozornil, že alokace bude muset být 
navýšena, abychom mohli podpořit všechny vybrané projekty. Překvapil nás malý 
zájem ze strany škol.  
 
Ing. Eva Hamplová poznamenala, že bychom měli asi více apelovat na zřizovatele 
škol (tj. obce), neboť je škoda nevyužít finanční prostředky, které jsou k dispozici. Na 
poslední schůzi Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se za MAS zúčastnila Ing. Eva 
Hamplová spolu s paní Hanou Kracmanovou, bylo jednání nedůstojné, např. paní 
Hamplová informovala přítomné starosty, že prostřednictvím MAP „přiteklo“ do škol     
v regionu více než 15 mil. Kč, nedočkala se však ani žádného poděkování nebo 
zájmu. 
 
Ing. Miluše Trojanová poznamenala, že školy je mnohdy těžké donutit, aby tuto 
možnost více využívaly, neboť je to pro ně určitá zátěž, i když je ředitelům škol paní 
Kracmanová velmi nápomocna.  
 
Ing. Eva Hamplová informovala, že MAS Český sever byla spolu s krajskou 
pobočkou Úřadu práce generálním partnerem akce Živá knihovna povolání, která 
proběhla dne 2. 11. 2017 v Domě kultury v Rumburku. Žáci i jejich pedagogové si 
díky interaktivní prezentaci devíti povolání mohli tato povolání vyzkoušet na 
dovezené technice a simulátorech a dozvěděli se, kde se v regionu pro dané 
povolání mohou dále vzdělávat. Bohužel jsme zaznamenali, že bylo jen velmi málo 
učitelů, kteří se svými žáky poctivě prošli celou nabídku zaměstnavatelů.  

 

3. Informace o harmonogramu výzev OP Zam ěstnanost  
 
Ing. Eva Hamplová předložila přítomným plán výzev OP Z v roce 2018: 
 

- Výzva č. 2 – Sociální podnikání (OSVČ, s. r. o., NNO) 
- Výzva č. 2 – Sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb) 
- Výzva č. 2 – Prevence bezpečnosti (obce) 

 



 

U všech uvedených výzev plánujeme datum jejich vyhlášení 10. září 2018, finanční 
alokace plánovaných výzev bude činit zbývající finanční prostředky z výzev č. 1. 
Jedná se o návrh vyhlášení výzev, můžeme ho posunout, pokud se na to shodneme. 
Po diskusi bylo rozhodnuto požádat ŘO o posunutí výzvy ze září na březen 2018. 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo vyhlášení výzev č. 2 v rámci OP Zaměstnanost na 
březen 2018. 
 
 
4. Projednání p ředložených žádostí v rámci OP Zam ěstnanost  
 
Ing. Eva Hamplová informovala, že v rámci OP Zaměstnanost byly vyhlášeny 3 první 
výzvy a příjem žádostí byl ukončen začátkem prosince 2017. V systému MS2014+ 
byly přijaty dvě níže uvedené žádosti s celkovou požadovanou dotací téměř 6 mil. 
Kč. Hodnotitelem žádostí je Ing. Eva Hamplová, schvalovatelem je Ing. Martin 
Kučera.  
 
Název projektu: Poradna v kostce 
Žadatel: Kostka Krásná Lípa, p. o. 
Celkové způsobilé výdaje: 3 357 125 Kč 
 
Název projektu: Asistenti prevence kriminality – M ěsto Ji říkov 
Žadatel: Město Jiříkov 
Celkové způsobilé výdaje: 2 281 125 Kč 
 
Oba projekty vyhovují kritériím přijatelnosti a budou moci být hodnoceny. V naší 
výběrové komisi však nemůžeme žádosti hodnotit bez odborného poradenství, proto 
nám tzv. „předhodnocení“ provede externí hodnotitel, který pracuje současně jako 
hodnotitel MPSV a je proto fundovanou osobou. Oba projekty budou ze strany VK 
MAS věcně hodnoceny dne 16. ledna 2018, po hodnocení obou projektů musí 
členové představenstva MAS počítat s další schůzkou dne 18. ledna 2018, na které 
se projednají a schválí výsledky hodnocení.  
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo, aby obě předložené žádosti v OP Z byly předmětem 
hodnocení výběrovou komisí MAS dne 16. ledna 2018. 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS bere na vědomí termín schůzky 18. 1. 2018, na které budou 
projednány a schváleny výsledky hodnocení žádostí o dotaci v OP Z. 
 
 
 
 
 



 

5. Schválení Výzvy č. 2 PRV vč. interní sm ěrnice a informace o p řípravě  
    Výzvy č. 1 OP ŽP 
 
a) Program rozvoje venkova 
Ing. Marek Hartych informoval o přípravě Výzvy č. 2 v rámci PRV, u které budou 
obsahovat stejné fiche s celkovou alokací 19 mil. Kč. Výzvu plánujeme vyhlásit 
pravděpodobně v prosinci 2017. Termín vyhlášení výzvy je však podmíněn 
souhlasem  ŘO s aktualizovaným zněním fichí, neboť u některých z nich došlo od 
první výzvy k některým změnám. SZIF např. požadoval pozměnit preferenční kritéria 
na vytvoření pracovních míst a u investic do zemědělských podniků bylo změněno 
hodnocení.  
 
Před 2. výzvou byla provedena úprava interní směrnice SCLLD/PRV z důvodu 
aktualizace pravidel 19.2.1. Dále byl ve směrnici rozšířen Článek 7 Přezkum 
hodnocení a výběru projektů, který upřesňuje administrativní postup žádosti o dotaci 
v případech, kdy RO SZIF shledá, že žadatel nemá nárok na přiznání bodů, 
přidělených výběrovou komisí MAS. Změna v interní směrnici byla konzultována 
s oddělením metodiky Leader a spolupráce na CP SZIF Praha.   
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo vyhlášení Výzvy č. 2 v rámci Programu rozvoje 
venkova s celkovou alokací 19 mil. Kč. 
 
Hlasování: 
8 …… PRO 
Představenstvo MAS schválilo úpravu Interní směrnice SLLD/PRV. 
 
Ing. Eva Hamplová: navrhuji otevřít diskusi na téma alokace PRV. V minulém 
programovém období šla 1/3 prostředků do obcí 1/3 na zemědělce a 1/3 na 
podnikatele a neziskovky. Uvidíme, jaký bude zájem zemědělců ve druhé výzvě. 
Navrhovala bych vyčlenit 1/3 prostředků na obce, jakmile bude do pravidel doplněn 
článek 20. 
 
Ing. Marek Hartych: úvaha, že by na každé obci byla vyčleněna 1 místnost na tzv. 
malé venkovské muzeum. Nejprve musíme potřebné finanční prostředky mít 
k dispozici. 
 
Ing. Eva Hamplová: zatím bych zemědělce neomezovala. Podle toho se 
rozhodneme, zda budeme alokaci zužovat. Po změně ministra zemědělství může být 
všechno jinak.  
 
b) Opera ční program Životní prost ředí 
Ing. Marek Hartych připomněl, že ve strategii máme v rámci OP ŽP dva strategické 
cíle: likvidaci křídlatky a výsadbu dřevin mimo les. Zúčastnili jsme se jednání na ŘO, 
ze kterého vyplývá, že musíme minimálně dvakrát vyhlásit výzvu na likvidaci křídlatky 
a pokud o toto opatření nebude vůbec žádný zájem, pak teprve budeme moci alokaci 
z křídlatky přesunout. Každá MAS bude mít 10 mil. Kč, pokud by se tyto finance 
vyčerpaly, ministerstvo je navýší.  



 

Termín vyhlášení Výzvy č. 1 a výše alokace bude projednána a schválenla na 
lednovém jednání programového výboru MAS.  
 
Ing. Eva Hamplová: naši kolegové Martin Kučera a Marek Hartych pro ministerstvo 
vytvořili šablony – díky! 
 
Hlasování:  
8 …… PRO 
Představenstvo MAS bere na vědomí informaci o přípravě Výzvy č. 1 v rámci OP ŽP.   
 
 

6. Projednání stavu členské základny, úhrada členských p říspěvků 
 
Kancelář MAS Český sever obdržela žádost pana Jana Kolara z Krásné Lípy o 
ukončení členství v MAS z osobních důvodů. Představenstvo ukončení členství 
schválilo k 14. 12. 2017. Kancelář MAS zašle panu Kolarovi dopis s oznámením        
o ukončení jeho členství. 
 
Ing. Eva Hamplová navrhla vyloučení pana Marka Landy z členské základny MAS, 
který od roku 2015 i přes naše urgence nehradí členské příspěvky. Další neplatiče 
jsme také oslovili a do příští valné hromady v březnu 2018 předložíme seznam 
s přehledem úhrady členských příspěvků MAS k dalšímu projednání. 
 
Hlasování:  
8 ……. PRO 
Představenstvo souhlasí s ukončením členství Jana Kolara v MAS Český sever k 14. 
12. 2017. 
 
 
Hlasování: 
8 ……. PRO 
Představenstvo souhlasí s vyloučením Marka Landy z členské základny MAS Český 
sever k 14. 12. 2017.  
 
 
I přes výše uvedená dvě ukončení členství je procentuální zastoupení veřejného a 
soukromého sektoru ve členské základně MAS ke dni 14. 12. 2017 zatím v pořádku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

před změnou   
- veřejný sektor 41,51 % 
- soukromý neziskový sektor 33,96 % 
- soukromý podnikatelský sektor 24,53 % 

po zm ěně  
- veřejný sektor 43,14 % 
- soukromý neziskový sektor 35,29 % 
- soukromý podnikatelský sektor 21,57 % 



 

Inventarizace 2017 
 
Inventarizační komise ve složení: Ing. Eva Hamplová, Ing. Dana Vorlová, Dana 
Dudková.  
 
Hlasování: 
8 ……. PRO 
Představenstvo souhlasí s výše uvedeným složením inventarizační komise.  
 
 
7. Závěr  
Ing. Miroslav Jemelka poděkoval přítomným za účast a připomněl termín schůzky 
představenstva ve čtvrtek 18. ledna 2018, na které se budou projednávat výsledky 
hodnocení žádostí v OP Zaměstnanost. 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Jemelka 
předseda MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 


