
Místní ak ční skupina Český sever, z. s. 
Sídlo:  Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf 

tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz 
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800 

 

 

1

 
 

Z á p i s  
 

z Valné hromady MAS Český sever, z. s., 
konané dne 27. 3. 2018 v restauraci Radnice, Ch řibská  

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (při hlasování přítomno 30 členů z celkového počtu 54,  
                tj. nadpoloviční většina, zastoupení sektorů je v pořádku viz tabulka) 
 

Sektor Absolutní 
vyjád ření 

Relativní 
vyjád ření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích práv - 
Relativní vyjád ření 

Veřejný 22 40,74% 13 41,94% 

Soukromý - neziskový 18 33,33% 12 38,71% 
Soukromý - podnikatelský 14 25,93% 6 19,35% 

Celkem 54 31 
 
 
Program:  

1.   Zahájení  
2.   Volba komisí, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.   Volba představenstva MAS 
4.   Volba výběrové komise MAS 
5.   Volba kontrolního a monitorovacího výboru MAS 
6.   Informace o úhradě členských příspěvků MAS 
7.   Zpráva o činnosti MAS za rok 2017 
8.   Zpráva o hospodaření MAS za rok 2017 
9.   Schválení výroční zprávy MAS a výsledku hospodaření za rok 2017 
10. Plán činnosti MAS na rok 2018 
11. Úvěr na zajištění chodu MAS 
12. Změna programového rámce pro OP Životní prostředí 
13. Informace o ochraně osobních údajů 
14. Různé 
 
 
1. Zahájení  
 
Řízením valné hromady byla pověřena ved. pracovnice SCLLD paní Ing. Eva 
Hamplová, neboť předseda MAS pan Ing. Miroslav Jemelka je v současné době 
v rekonvalescenci po operaci. 
 
Po zahájení schůze přítomní vyjádřili minutou ticha úctu k památce nedávno 
zesnulého pana Josefa Pecinovského, bývalého starosty Obce Dolní Podluží, který 
byl jedním z aktérů při zakládání MAS Český sever, resp. MAS Šluknovsko. 
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2.   Volba komisí, schválení programu, zapisovatele  a ověřovatel ů zápisu  
 
a) VH projednala návrh na složení jednotné mandátové, volební a návrhové komise 
ve složení Mgr. Filip Mágr, Luboš Kudla, Dana Dudková 
 
b) VH projednala návrh programu VH 
 
c) VH projednala návrh zapisovatelky Yvety Slánkové 
 
d) VH projednala návrh ověřovatelů zápisu Bohumila Kudly a Ing. Kateřiny Jonákové 
 
 
Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje volbu mandátové, volební a návrhové komise ve 
složení Mgr. Filip Mágr, Luboš Kudla, Dana Dudková 
 
Valná hromada schvaluje návrh programu VH 
 
Valná hromada schvaluje volbu zapisovatelky Yvety S lánkové 
 
Valná hromada schvaluje volbu ov ěřovatel ů zápisu Bohumila Kudly a Ing. 
Kateřiny Jonákové  
 
 
3.   Volba p ředstavenstva MAS  
 
Ing. Eva Hamplová informovala o změně ve složení představenstva, ke které došlo 
po 1. lednu 2018.  
 
MAS obdržela písemné oznámení pana Hynka Raicharta o ukončení jeho činnosti 
v MAS Český sever. Pan Raichart v představenstvu zastupoval do 31. 12. 2017 
spolek Mopedos Torpedos z Mikulášovic.  
 
Spolek Mopedos Torpedos z výše uvedeného důvodu do představenstva nově 
jmenoval paní Ing. Miluši Trojanovou, která do konce roku 2017 zastupovala 
v představenstvu MAS Dobrovolný svazek obcí Sever. Na 47. zasedání DSO Sever 
dne 19. 1. 2018 byla projednána změna člena DSO v MAS Český sever a členové 
DSO Sever schválili jednomyslně návrh  usnesení č. 14/47/2018 nahradit paní Ing. 
Miluši Trojanovou panem Pavlem Svobodou, starostou Obce Lipová. Zápis 
z uvedeného zasedání DSO Sever obdržela MAS písemně od předsedy DSO Sever 
pana Michala Majáka.  
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Dále Ing. Eva Hamplová informovala, že všichni dosavadní členové představenstva 
MAS mají nominaci na další období 04/2018 – 03/2021 a s nominací souhlasí. Jedná 
se o tyto osoby, resp. subjekty: 
 
Ing. Miroslav Jemelka (MS Vlčí prameny) 
Luboš Kudla 
Ing. Miluše Trojanová (Mopedos Torpedos, z. s.) 
Petr Houdek 
Jan Machač (Svazek obcí Tolštejn)  
Vlastimil Jura (ČSCH, ZO Mikulášovice) 
Pavel Svoboda (DSO Sever) 
Ing. Jiří Tutter (České Švýcarsko, o. p. s.) 
Miroslav Řebíček (CEDR – komunitní spolek) 
 
Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje volbu p ředstavenstva MAS, z. s. na období 04/2018 – 
03/2021 ve složení: Ing. Miroslav Jemelka, Luboš Ku dla, Ing. Miluše Trojanová  
Petr Houdek, Jan Macha č, Vlastimil Jura, Pavel Svoboda, Ing. Ji ří Tutter, 
Miroslav Řebíček  
 
 
4.   Volba výb ěrové komise MAS  
 
Ing. Eva Hamplová informovala o nutnosti projednat a schválit složení devítičlenné 
výběrové komise MAS na nové období, tj. od 04/2018 do 03/2019 (podle nových 
pravidel se složení VK schvaluje vždy na následujících 12 měsíců). Paní Ing. Eva 
Hamplová poděkovala přítomným členům VK za práci při hodnocení žádostí ve 
Výzvě č. 1 Programu rozvoje venkova a ve Výzvě č. 1 Operačního programu 
Zaměstnanost.  
 
Kancelář MAS Český sever vyzvala s několikatýdenním předstihem členskou 
základnu MAS k zasílání nominací do výběrové komise. MAS poté obdržela deset 
písemných nominací ve stanovené lhůtě. Z deseti nominovaných bylo devět osob, 
které tvořily výběrovou komisi MAS v předchozích 12 měsících. Novou desátou 
nominovanou osobou byla paní Mgr. Kateřina Knap z VOŠ, SPŠ a SŠSaCR 
Varnsdorf.  
 
Nominovaní do VK na období 04/2018 – 03/2019: 
 
Bc. Petra Vojtěchová, Obec Rybniště 
Radim Burkoň, OD Chovatel 
Ing. Monika Lampová, Agentura Pondělí 
Ing. Mgr. Vít Friml, Honební společenstvo Horní Podluží 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová, Svazek obcí Českého Švýcarska 
Iveta Malá, Město Dolní Poustevna 
Tomáš Fúsek, Asociace TOM Stopaři 
Michal Polesný, CEDR – komunitní spolek 
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Mgr. Filip Mágr, Kruh přátel muzea Varnsdorf 
Mgr. Kateřina Knap, VOŠ, SPŠ a SŠSaCR, Varnsdorf 
 
Protože je výběrová komise MAS dle stanov devítičlenná, bylo nutné z deseti 
nominovaných osob zvolit devítičlenné složení. Z tohoto důvodu obdrželi členové 
MAS při příchodu na Valnou hromadu hlasovací lístek se jmény deseti 
nominovaných osob, z nichž bylo nutné označit jednu osobu, kterou do VK nezvolí. 
 
Po kontrole hlasovacích lístků bylo konstatováno, že bylo odevzdáno 30 hlasovacích 
lístků (v době hlasování bylo přítomno 30 členů MAS), z nichž jeden lístek byl 
neplatný (nevyplněný). Z platných 29 lístků vyplynulo, že nejvíce záporných hlasů 
(celkem 20) obdržela paní Mgr. Kateřina Knap. V novém období bude VK pracovat 
v dosavadním složení. 
 
Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje volbu výb ěrové komise MAS Český sever, z. s. na 
období 04/2018 – 03/2019 ve složení Bc. Petra Vojt ěchová, Radim Burko ň, Ing. 
Monika Lampová, Ing. Mgr. Vít Friml, Ing. Bc. Ludmi la Hejdová, Iveta Malá, 
Tomáš Fúsek, Michal Polesný, Mgr. Filip Mágr 
 
 
5.   Volba kontrolního a monitorovacího výboru MAS  
 
Po vypršení tříletého mandátu bylo nutné přikročit k volbě kontrolního                      
a monitorovacího výboru MAS na období 04/2018 – 03/2021.  
 
Dosavadní KMV tvořili Ing. Dana Vorlová, Bohumil Kudla a Ing. Roman Forfera. 
Všichni jmenovaní byli písemně nominováni na nové období. 
 
Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje volbu kontrolního a monitor ovacího výboru MAS 
Český sever, z. s. na období 04/2018 – 03/2021 ve sl ožení Ing. Dana Vorlová, 
Bohumil Kudla, Ing. Roman Forfera 
 
 
6.   Informace o úhrad ě členských p říspěvků MAS (odpis pohledávek)  
 
a) Ing. Eva Hamplová seznámila členy MAS s evidovanou pohledávkou za 
neuhrazené členské příspěvky pana Marka Landy, a to za období 2015, 2016 a 
2017. Pan Landa ani přes několikeré urgence dluh neuhradil. Představenstvo MAS 
rozhodlo na svém jednání dne 14. 12. 2017 o vyloučení pana Landy z MAS Český 
sever z důvodu vážného porušení stanov MAS. Pohledávku ve výši tří ročních 
členských příspěvků, která činí celkem 1 500 Kč, bude nutné odepsat. 
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Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje odpis pohledávky u pana Mar ka Landy ve výši 1 500 
Kč. 
 
b) Další evidovanou pohledávkou je neuhrazený příspěvek ve výši 1 111 Kč paní 
Renáty Grusserové, která ukončila své zapojení do hry Vandrování po Tolštejnském 
panství. Na písemné výzvy k uhrazení dluhu nereaguje a svou provozovnu uzavřela. 
Pohledávku bude nutné odepsat. 
 
Hlasování: 30 …PRO 
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje odpis pohledávky u paní Ren áty Grusserové ve výši 
1 111 Kč. 
 
c) MAS obdržela před Valnou hromadou písemné oznámení paní Mgr. Heleny 
Landové, předsedkyně KČT Šluknov, o ukončení členství této organizace v MAS. 
KČT Šluknov je rovněž veden v účetnictví MAS jako neplatič dvou členských 
příspěvků za rok 2016 a 2017 ve výši celkem 1 000 Kč.  
 
Představenstvo MAS na svém jednání před touto Valnou hromadou rozhodl o 
ukončení členství KČT Šluknov v MAS. Kancelář MAS vyzve písemně KČT Šluknov 
k úhradě dluhu, dá se však předpokládat, že situace bude obdobná jako ve výše 
uvedených dvou případech.  
 
 
7.   Zpráva o činnosti MAS za rok 2017  
 
Ing. Eva Hamplová přednesla zprávu o činnosti MAS za rok 2017. 
 
CLLD – vyhlášení výzev  
a) Program rozvoje venkova, výzva vyhlášena 2. 5. 2017, 15 podpořených žádostí, 

realizováno 6 projektů, výše schválené dotace 4 656 108 Kč 
b) OP Zaměstnanost, 3 výzvy vyhlášeny 2. – 3. 10. 2017, přijaty a podpořeny  
    2 žádosti, výše schválené dotace celkem 5 208 375 Kč 
c) Integrovaný regionální operační program, 3 výzvy vyhlášeny 1. 11. 2017,  
    v současné době probíhá věcná přijatých žádostí:  
    Bezpečnost dopravy - 1. výzva, ukončení příjmu 2. 2. 2018 
    Bylo podáno 7 žádostí, celková hodnota 14 413 365,92 Kč 
    V současnosti probíhá první kolo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. 
    Zvyšování kvality vzdělávání – 2. výzva, ukončení příjmu 12. 2. 2018 
    Bylo podáno 6 žádostí, celková hodnota 11 003 496,20 Kč 
    V současnosti probíhá první kolo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. 
    Sociální infrastruktura – 3. výzva, ukončení příjmu 2. 2. 2018 
    Nebyly podány žádné žádosti. 
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Místní ak ční plán (MAP)  
Tvorba MAP pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk. Projekt 
realizován od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2018, podpořeno z OP VVV, MŠMT, celkové 
náklady 2 275 528 Kč. Realizovali jsme 13 vzdělávacích aktivit a aktivit spolupráce 
se zapojením aktérů z území v celkovém objemu 298 496 Kč. Bylo podpořeno 1 203 
osob (žáků, dětí a pedagogů). 
 
Animace Šablony I  
MAS administruje 24 žádostí pro 24 škol z celého území MAS o celkovém objemu 15 
289 966 Kč. 
 
Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku 2018  - 2023  
Realizace projektu od září 2017 do srpna 2019. Finančně podpořeno z Evropského 
sociálního fondu, OP Zaměstnanost. Tvorba Katalogu sociálních služeb, jednotná 
koordinace v oblasti sociálních služeb na území v působnosti komunitního plánu a 
zlepšení spolupráce mezi obcemi, poskytovateli sociálních služeb a zadavateli. 
 
Odpady? Konec záhady!   
Realizace projektu od října 2016 do května 2018 v okresech Děčín, Ústí nad Labem 
a s přesahem do okresu Česká Lípa. Finančně podpořil SFŽP ČR. Projekt je určen 
předškolním dětem v MŠ a dětem mladšího školního věku na I. stupni ZŠ. Smyslem 
projektu je seznámit děti hravou formou s problematikou odpadů a s dopady 
produkce odpadů na přírodu.  
 
Tolštejnské slavnosti, Ji řetín pod Jedlovou , 12. 8. 2017 (ve spolupráci s Obcí 
Jiřetín p. J.) 
 
Festival lokální ekonomiky, 5. ro čník, Ch řibská, 15. 9. 2017   
5. ročník národní konference na téma venkovská ekonomika, regionální produkce, 
cestovní ruch a ekonomika (ve spolupráci s Městem Chřibská) 
 
Trh regionálních produkt ů, Chřibská, 16. 9. 2017  
 Prodej regionálních produktů, tvořivé dílny pro děti, bohatý kulturní program (ve 
spolupráci s Městem Chřibská), finančně podpořeno Ústeckým krajem 
 
Za tajemstvím čtyř živlů do Tolštejnského panství   
Projekt spolufinancován z FMP v Euroregionu Nisa, Program spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. 
Výsledkem je vznik webových stránek projektu a speciální mobilní aplikace se 
zaměřením na méně známé či zcela neznámé atraktivity v území. Dále bylo 
vytvořeno pět nových turistických tras: čtyři trasy se vztahují k přírodním živlům – 
vzduchu, zemi, vodě, ohni, pátá trasu reflektuje stopu člověka v krajině. 
 
Virtuální univerzita t řetího v ěku, Konzulta ční st ředisko Varnsdorf  
V lednu 2017 zahájení šestého semestru prvního běhu VU3V, téma Cestování, co 
jste možná nevěděli. 
11. 5. 2017 – promoce absolventů prvního běhu VU3V, Česká zemědělská univerzita 
Praha (finančně podpořeno z Grantu Města Varnsdorfu ve výši 7 000 Kč) 
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V září 2017 zahájení prvního semestru druhého běhu VU3V, téma Potraviny a 
spotřebitel 
 
Živá knihovna povolání, D ům kultury Rumburk, 2. 11. 2017  
MAS Český sever, z. s. spolufinancovala akci z projektu MAP SO ORP Varnsdorf a 
území SO ORP Rumburk. Byla prezentována povolání, která jsou v regionu 
dlouhodobě poptávána: svářeč, obráběč kovů, kontrolor kvality, mechatronik, 
konstruktér, nástrojař-seřizovač, dělník při montáži kabelových svazků, strojní 
mechanik-zámečník, praktická sestra. Cílem akce bylo zvýšit motivaci u pedagogů 
k výuce a u žáků ke studiu polytechnických oborů a představit jim možnosti, jak se 
uplatnit na regionálním trhu práce. Zaměření akce přispělo k zajištění potřebné 
kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a zamezení odchodu mladých lidí ze 
Šluknovského výběžku a mimo Ústecký kraj.  
 
Hlasování: 30 …PRO                   
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada bere na v ědomí zprávu o činnosti MAS za rok 2017 
 
 
8.   Zpráva o hospoda ření MAS za rok 2017  
 
Ing. Eva Hamplová přednesla zprávu o hospodaření MAS za rok 2017, rozvahu a 
výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 obdrželi členové MAS jako součást výroční 
zprávy v předstihu elektronicky. 
 
Náklady:                           6 482 448,48 Kč 
Výnosy:                            6 509 794,39 Kč 
Výsledek hospodaření:         27 345,91 Kč 
 
Hlasování: 30 …PRO               
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada bere na v ědomí zprávu o hospoda ření MAS za rok 2017. 
 
 
9.   Schválení výro ční zprávy MAS a výsledku hospoda ření za rok 2017  
 
Dalším bodem VH bylo projednání a schválení výroční zprávy MAS a výsledku 
hospodaření MAS za rok 2017. Návrh výroční zprávy obdrželi členové MAS 
elektronicky. K návrhu výroční zprávy a k výsledku hospodaření nebyly vzneseny 
žádné připomínky. 
 
Hlasování: 30 …PRO                    
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje výro ční zprávu MAS za rok 2017 
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Valná hromada schvaluje výsledek hospoda ření MAS za rok 2017 ve výši 
27 345,91 Kč 
 
 
10. Plán činnosti MAS na rok 2018  
 
Ing. Eva Hamplová přednesla následující plán činnosti MAS na rok 2018: 
 
SCLLD – Program rozvoje venkova, výzva č. 3 ukončena 9. 3. 2018, přijato 44 
žádostí (nyní probíhá administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti), požadovaná 
dotace celkem 20 497 891 Kč 
 
SCLLD - OP Životní prostředí 
Výsadba dřevin, výzva 29. 3. 2018, celková alokace 5 953 560 Kč 
Invazní rostliny, výzva 29. 3. 2018, celková alokace 6 000 000 Kč 
 
SCLLD - OP Zaměstnanost 
Sociální podnikání, výzva 26. 3. 2018, celková alokace 4 210 000 Kč 
Sociální služby, výzva 26. 3. 2018, celková alokace 8 907 750 Kč 
Prevence bezpečnosti, výzva 26. 3. 2018, celková alokace 2 447 875 Kč 
 
MAP II  
Aktualizace strategického dokumentu, akční plán celého finálního dokumentu, 
realizace projektu 4 roky, bude více finančních prostředků na implementační aktivity 
pro školy, rozpočet cca 11 mil. Kč. 
 
Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska – pokračování realizace projektu do 
roku 2019 
 
Festival lokální ekonomiky, příprava 6. ročníku v září 2018 
 
Hlasování: 30 …PRO                     
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada bere na v ědomí zprávu o činnosti MAS na rok 2018 
 
 
11. Úvěr na zajišt ění chodu MAS  
 
Z důvodu financování projektů realizovaných MAS Česky sever je nutné zajistit 
průběžné financování a předfinancování projektů. 
 
MAS v současne době realizuje tyto projekty: 
1. IROP - Povozní a animační výdaje MAS pro období 2015 – 2023 – projekt 

realizaci - celková alokace 22 892 252,15 Kč. Roční rozpočet na realizaci projektu 
je cca 2 780 000 Kč 

2. OP VVV - Místní akční plán ORP Vdf a ORP Rbk – ukončena realizace –  
               neproplaceny 2 etapy projektu 
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3. OPŽP – Odpady? Konec záhady! – ukončení projektu květen 2018 – bude  
               proplaceno po ukončení projektu 

4. FMP – 4 živly Tolštejnského panství – ukončena realizace - vyúčtováno, 
     neproplaceno 
5. OP VVV - Místní akční plán ORP Vdf a ORP Rbk II. – bude podáno v květnu 2018 
6. OP Z – Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska – projekt v realizaci. 
 
Projekty je nutné zafinancovat předem. Doba proplacení je cca ½ roku! 
 
MAS po dohodě s Českou spořitelnou, u které má účet a velice dobrý rating, 
navrhuje zajistit financování kontokorentním úvěrem k BÚ ve výši 1 mil. Kč na dobu 
realizace projektu IROP – do konce roku 2023.  
 
Hlasování: 30 …PRO                     
Schváleno. 
 

Usnesení:  
Valná hromada schvaluje poskytnutí úv ěru od ČS ve výši 1 mil.  se splatností 
do 7/2024 na p ředfinancování projektu "Provozní a anima ční výdaje MAS Český 
sever" se zajišt ěním blankosm ěnky neavalované a zástavy pohledávek na BÚ s 
vinkulací ve výši 10 000 K č. 
 
Usnesení: 
Valná hromada pov ěřuje statutární orgán k podpisu smluvní dokumentace 
 
 
12. Změna programového rámce pro OP Životní prost ředí 
 
MAS Český sever má možnost rozšířit svou působnost v OP Životní prostředí o další 
opatření, které je určené především obcím a slouží pro výsadby, dosadby, zdravotní 
zásahy a doprovodné aktivity v intravilánu obcí na veřejných prostranstvích (parky, 
uliční aleje, veřejné sady a zahrady).  
 
Jedná se o nové opatření 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně: 
 

• alokace: 10 mil. Kč 
• míra dotace: 60 % 
• příjem žádostí: 2. polovina roku 2018 

 
Hlasování: 30 … PRO 
Schváleno. 
 
Usnesení:  
VH schvaluje dopln ění programového rámce OP ŽP o nové opat ření 4.4.1 - 
Revitalizace funk čních ploch a prvk ů sídelní zelen ě 
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13. Informace o ochran ě osobních údaj ů (GDPR) 
 
Nařízení o ochraně osobních údajů EU nabude účinnosti 25. 5. 2018. Povinností 
správce a zpracovatele osobních údajů (tj. MAS Český sever) je informovat členy o 
zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů. 
Osobní údaje dle členské přihlášky jsou nezbytné pro řádné vedení členské základny 
spolku a jejich poskytnutí je povinné, je tím zajištěna oprávněná činnost spolku a 
zajištěno plnohodnotné využívání všech práv a výhod, spojených se členstvím: 
 

   - u FO jméno a příjmení člena, adresa bydliště    
   - u PO název subjektu, jméno a příjmení statutárního zástupce, adresa sídla 
     nebo provozovny 
   - IČ 
   - kontaktní údaje (telefon, e-mail) 
   - zájmová skupina, sektor 
 
Osobní údaje členů jsou uveřejněny na webu MAS (povinně zveřejňované údaje), 
dále ve výročních zprávách a ve zpravodaji MAS. Poskytnutí kontaktních údajů je 
dobrovolné, avšak díky tomu je možné komunikovat se členem spolku a tím ho lépe 
a včas informovat o záležitostech spolku. 
 
Dobrovolné je rovně poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů 
členů spolku, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné 
právní úpravy (nadřízený orgán vyžaduje fotografie z valných hromad, jednání 
volených orgánů, seminářů, akcí apod.). 
 
Členské přihlášky, pracovní smlouvy zaměstnanců MAS a další personální agenda 
jsou archivovány v uzamčené skříňce v uzamčené kanceláři, je zabráněno nahlížení 
do dokumentů nepovolanou osobou. MAS pracuje s osobními údaji žadatelů o 
dotaci, má povinnost projekty archivovat po stanovenou dobu, projekty jsou uloženy 
v uzamčené skříni a v uzamčené kanceláři. 
 
Nová přihláška již obsahuje souhlas člena se zpracováním osobních údajů a je ke 
stažení na webu MAS. Současný člen MAS podepíše na dnešní valné hromadě 
přílohu členské přihlášky, která obsahuje souhlas člena se zpracováním osobních 
údajů a informaci o jejich archivaci, nepřítomným členům MAS pošleme dokument k 
podpisu poštou. 
 
MAS má povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje členů volených orgánů 
(programového výboru, výběrové komise, kontrolního a monitorovacího výboru). 
Změnu statutárního zástupce, případně další změny včetně kontaktních údajů, ke 
kterým dojde v průběhu členství, oznámit neprodleně kanceláři MAS Český sever. 
 
Hlasování: 30 … PRO 
Schváleno. 
 
Usnesení:  
VH pověřuje kancelá ř MAS k zajišt ění podpis ů přílohy ke členské p řihlášce 
všech sou časných členů MAS Český sever, z. s. v souvislosti s GDPR. 
 



Místní ak ční skupina Český sever, z. s. 
Sídlo:  Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf 

tel. 724 778 296, e-mail: info@masceskysever.cz, www.masceskysever.cz 
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800 

 

 

11

14. Různé 
 
Ing. Eva Hamplová: Díky pracovníkům MAS Český sever Ing. Martinu Kučerovi a Ing. 
Marku Hartychovi, kteří pro ministerstvo zpracovali všechny potřebné podklady, se 
podařilo prosadit, aby každá MAS v ČR, která realizuje svou SCLLD, dostala 10 mil. 
Kč na výsadbu, výzva by měla být vyhlášena v roce 2019. 
 
Ing. Roman Forfera: Obec Rybniště děkuje paní Hance Kracmanové z MAS za 
výraznou pomoc naší ZŠ při zpracování šablon.  
 
Bohuslav Kaprálik: Obec Jiřetín p. J. děkuje panu Ing. Marku Hartychovi z MAS za 
pomoc při spolupráci na přípravě projektu. 
 
Ing. Monika Lampová: Poděkování starostům a obcím za pomoc a vstřícnost při 
zpracování podkladů při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska. 
 
Mgr. Filip Mágr: Jaká je vize v oblasti dotací po roce 2020? 
 
Ing. Eva Hamplová: S programem Leader se počítá, snažíme se dostat do všech 
dotačních programů, výhodou MAS je, že zná místní podnikatelské prostředí. 
 
Jiří Vosecký: Pokud jde o Cíl 3 a jeho budoucnost po roce 2020, cca v září – říjnu 
2018 by mělo být jasněji. Přeshraniční spolupráce bude na 90 % podporována. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Hamplová 
v zastoupení předsedy MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Yveta Slánková 
 
Zápis ověřili:  
Ing. Kateřina Jonáková (písemné vyjádření o ověření tvoří součást tohoto zápisu 
v listinné podobě) 
 
Bohumil Kudla (písemné vyjádření o ověření tvoří součást tohoto zápisu v listinné 
podobě) 
 
 
 
 


