
 

 
 

Usnesení 
 

Valné hromady MAS Český sever, z. s. 
ze dne 5. 3. 2019 

 
 
VH schvaluje: 
 

 volbu mandátové, volební a návrhové komise v jednotném složení, které tvoří Yveta 
Slánková, Bohumil Kudla a František Moravec 
 

 program Valné hromady a volbu zapisovatelky Dany Dudkové a ověřovatele zápisu 
Miroslava Řebíčka 
 

 zprávu o činnosti za rok 2018 
 
 výsledek hospodaření MAS za rok 2018 ve výši 13 744,07 Kč 

 
 plán činnosti MAS na rok 2019 

 
 volbu výběrové komise MAS na období 04/2019 – 03/2020 v tomto složení a se 

zařazením do těchto sektorů a zájmových skupin: 
FO - Mgr. Filip Mágr, soukromý sektor, ZS spolková činnost 
FO - Ing. Mgr. Vít Friml, soukromý sektor, ZS spolková činnost 
FO - Tomáš Fúsek, soukromý sektor, ZS kultura a sport 
FO - Ing. Monika Lampová, soukromý sektor, ZS sociální služby 
FO - Iveta Malá, soukromý sektor, ZS veřejná sféra 
FO - Bc. Petra Vojtěchová, soukromý sektor, ZS veřejná sféra 
PO – Obec Okrouhlá, ve VK ji zastupuje Irena Uhlířová, veřejný sektor, ZS veřejná 
         sféra 
FO - Ing. Bc. Ludmila Hejdová, soukromý sektor, ZS veřejná sféra 
FO - Michal Polesný, soukromý sektor, ZS sociální služby 
Procentuální zastoupení sektorů: veřejný: 11 %, soukromý:   89 % 
Žádná zájmová skupina netvoří více než 49 %. 
 

 úpravu zápisu a usnesení VH ze dne 30. 3 2017 takto: 
Složení VK na rok 2017: 

           FO - Bc. Petra Vojtěchová – ZS Veřejná sféra, soukromý sektor 
FO - Mgr. Filip Mágr – ZS Spolková činnost, soukromý sektor 
FO - Iveta Malá – ZS Veřejná sféra, soukromý sektor 
FO - Ing. Bc. Ludmila Hejdová – ZS Cestovní ruch a doprava, soukromý sektor  
FO - Radim Burkoň – ZS Zemědělství a životní prostředí, soukromý sektor 
FO - Michal Polesný – ZS Sociální služby, soukromý sektor 
FO - Tomáš Fúsek – ZS Kultura a sport, soukromý sektor 
FO - Ing. Monika Lampová – ZS Sociální služby, soukromý sektor 
FO - Mgr. Vít Friml – ZS Spolková činnost, soukromý sektor 
veřejný sektor 0 %, soukromý sektor 100 % 
 
 
 
 
 
 



 

 úpravu zápisu a usnesení VH ze dne 27. 3. 2018 takto: 
            Složení VK na období 04/2018 – 03/2019 

FO - Bc. Petra Vojtěchová – ZS Veřejná sféra, soukromý sektor 
FO - Mgr. Filip Mágr – ZS Spolková činnost, soukromý sektor 
FO - Iveta Malá – ZS Veřejná sféra, soukromý sektor 
FO - Ing. Bc. Ludmila Hejdová – ZS Cestovní ruch a doprava, soukromý sektor  
FO - Radim Burkoň – ZS Zemědělství a životní prostředí, soukromý sektor 
FO - Michal Polesný – ZS Sociální služby, soukromý sektor 
FO - Tomáš Fúsek – ZS Kultura a sport, soukromý sektor 
FO - Ing. Monika Lampová – ZS Sociální služby, soukromý sektor 
FO - Mgr. Vít Friml – ZS Spolková činnost, soukromý sektor 
veřejný sektor 0 %, soukromý sektor 100 % 

 
 úpravu zápisu a usnesení VH ze dne 13. 11. 2018 takto:       

           Složení VK MAS na období 04/02018 – 03/2019: 
FO - Mgr. Filip Mágr, soukromý sektor (ZS spolková činnost) 
FO - Radim Burkoň, soukromý sektor (ZS zemědělství a životní prostředí) 
FO - Ing. Monika Lampová, soukromý sektor (ZS sociální služby) 
FO - Ing. Mgr. Vít Friml - soukromý sektor (ZS spolková činnost) 
FO - Tomáš Fúsek - soukromý sektor (ZS kultura a sport) 
FO - Michal Polesný – soukromý sektor (ZS sociální služby) 
FO - Ing. Bc. Ludmila Hejdová - soukromý sektor (ZS veřejná sféra) 
FO - Iveta Malá – soukromý sektor (ZS veřejná sféra) 
FO - Bc. Petra Vojtěchová – soukromý sektor (ZS veřejná sféra) 

            veřejný sektor 0 %, soukromý sektor 100 % 
 

 zařazení členů VK MAS Český sever do soukromého sektoru pro Výzvu č. 1, 
přepočet poměru po opravě činí 0% zastoupení veřejného sektoru, 100% zastoupení 
soukromého sektoru. V souladu s tím bude opravena prezenční listina z hodnocení 
VK ze dne 17. 7. 2017 a předána na Portál farmáře ve stanovené lhůtě. 

 
 zařazení členů VK MAS Český sever do soukromého sektoru pro Výzvu č. 3, 

přepočet poměru po opravě činí 0% zastoupení veřejného sektoru, 100% zastoupení 
soukromého sektoru. V souladu s tím bude opravena prezenční listina z hodnocení 
VK ze dne 15. 5. 2018 a předána na Portál farmáře ve stanovené lhůtě. 

 
 zařazení členů VK MAS Český sever do soukromého sektoru pro Výzvu č. 3 (změna 

pořadí), přepočet poměru po opravě činí 0% zastoupení veřejného sektoru, 100% 
zastoupení soukromého sektoru. V souladu s tím bude opravena prezenční listina 
z hodnocení VK ze dne 13. 8. 2018 a předána na Portál farmáře ve stanovené lhůtě. 
 

 zařazení členů VK MAS Český sever do soukromého sektoru pro Výzvu č. 4, 
přepočet poměru po opravě činí 0% zastoupení veřejného sektoru, 100% zastoupení 
soukromého sektoru. Dosavadní jedna prezenční listina s přepočtem poměru 
veřejného a soukromého sektoru bude rozdělena na dvě samostatné prezenční 
listiny. Jedna prezenční listina bude pro hodnocení žádostí ve fichi 114 (6 přítomných 
hodnotitelů), jedna prezenční listina bude pro hodnocení žádostí ve fichi 115 a 117 (5 
přítomných hodnotitelů). Obě prezenční listiny z hodnocení VK ze dne 13. 8. 2018 
budou předány na Portál farmáře ve stanovené lhůtě. 

 
 zprávu o střednědobém hodnocení SCLLD 

 
 odpis pohledávek v účetnictví MAS za neuhrazené členské příspěvky tří subjektů: 

KČT Šluknov (1 000 Kč), Jana Kolara (500 Kč) a R-Projektu CZ (1 500 Kč), tj. v 
celkové výši 3 000 Kč 

 



 

 výši členského příspěvku na rok 2019 ve výši 500 Kč se splatností 14 dní od obdržení 
účtovacího dopisu 

 
 aktualizaci Jednacího řádu Valné hromady MAS s novým názvem MAS Český sever, 

z. s. a s novým názvem Kontrolní a monitorovací výbor v Článku č. 6 
 

 

 

 

Zapsala: Dana Dudková 

 
 


