
 

 

 

Zápis 
 

z jednání představenstva a výběrové komise MAS Český sever, z. s., 

kancelář MAS Český sever, 21. 1. 2020 od 13 hod. 

 

 
Přítomni:  
dle prezenční listiny (přítomno 7 členů představenstva z celkového počtu 9 členů) 
 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 2 29 

Soukromý sektor 
  

5 71 

Celkový počet členů představenstva MAS, 
účastnících se hlasování 7 100 

 
 
Program:  
1. Výzva Ústeckého kraje – Podpora komunitního života 2020 
2. Volba nového předsedy MAS Český sever 
3. Informace o realizaci CLLD 
4. Vyřazení neplatícího člena a odpis pohledávky p. Zíky 
5. Schválení nového člena 
6. Různé  
 
 

Úvod 

 

Předseda MAS přivítal přítomné členy představenstva. Jednání se na pozvání ved. 
prac. SCLLD zúčastnili rovněž členové výběrové komise MAS ke společnému 
projednání nového znění pravidel a preferenčních kritérií pro 2. kolo programu 
Podpora komunitního života na území MAS Český sever v roce 2020.  
 
 
1. Výzva Ústeckého kraje – Podpora komunitního života 2020 

 

Výzva probíhá v období 20. 1. – 20. 2. 2020. Pro všechny MAS na území Ústeckého 
kraje je určena k rozdělení částka ve výši 3 mil. Kč. Ze strany ÚK je přislíbena dotace 
celkem 5 mil. Kč k rozdělení na jednotlivé MAS. Na jednání se projednávaly a 
upřesňovaly níže uvedené podmínky: 
 

 Specifikace žadatelů: žadateli mohou být – obce, nestátní neziskové 
organizace, spolek a ústav podle zákona č. 89/2012 Sb. a přibyly ještě církve 
 

 Vymezení podporovaných aktivit: pouze Podpora drobného komunitního 
života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce) s možností 



využití nákupu dlouhodobého majetku, ale výše dotace na tento majetek bude 
pouze 50% z přidělené dotace a max. 10 tis. Kč. 

 

 Finanční rámec pro jednotlivé oblasti podpory: Dotace pro jednotlivé žadatele 
max. 50.000,- Kč. 
- žadatelem bude obec - 50% dotace 
- žadatelem bude spolek, církev,… - 85% dotace 

 

 Hodnocení projektů – po diskuzi o úpravách byla všem členům výběrové 
komise zaslána k připomínkám excelová tabulka se změnou v hodnocení viz 
příloha.  

 
2. Volba nového předsedy MAS Český sever 
 

Proběhla volba předsedy MAS po předchozí rezignaci Mysliveckého sdružení Vlčí 
prameny, zastoupeného Ing. Miroslavem Jemelkou. Novým předsedou MAS byl 
zvolen jednomyslně DSO Tolštejn, který s volbou souhlasí. Tento subjekt bude 
v MAS Český sever zastupovat paní Bc. Petra Vojtěchová.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje volbu DSO Tolštejn do funkce předsedy 
MAS Český sever, který bude s platností od 21. 1. 2020 zastupovat paní Bc. Petra 
Vojtěchová. 
 
 
3. Informace o realizaci CLLD - IROP – Výzva MAS č. 4. až č. 7 

 
Projektový manažer Martin Kučera informoval o hlasování per rollam z prosince 
2019, týkající se výběru projektů u výzev č. 4 až č. 7.  
 
Dne 9. 12. 2019 bylo Představenstvo MAS Český sever vyzváno k hlasování per 
rollam o výběru projektů výzvy č. 4 - 7.  

Hlasování o schválení závěrů hodnotící komise bylo dnes tj. 10. 12. 2019 v 11.00 
ukončeno s tímto výsledkem níže uvedeným: 
 
Představenstvo: 

Jméno a příjmení Přítomnost Sektor 

Ing. Miroslav Jemelka Hlasoval:  Pro  Soukromý 

Jan Machač  Hlasoval:  Pro Veřejný 

Petr Houdek  Nehlasoval Soukromý 

Luboš Kudla  Hlasoval:  Pro Soukromý 

Ing. Miluše Trojanová Hlasovala:  Pro  Soukromý 

Ing. Jiří Rak  Hlasoval:  Pro Soukromý 

Vlastimil Jura  Hlasoval:  Pro Soukromý 

Miroslav Řebíček  Hlasoval:  Pro Soukromý 

Pavel Svoboda Nehlasoval  Veřejný 

 

Veřejný sektor nedosáhl více než 49% hlasů (Veřejný sektor 14,29%, Soukromý 
sektor 85,71 %). 



Představenstvo hlasovalo o projektech podaných ve výzvách: 
4. výzva MAS Český sever-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava 
5. výzva MAS Český sever-IROP-Zvyšování kvality vzdělávání 
6. výzva MAS Český sever-IROP-Sociální bydlení 
7. výzva MAS Český sever-IROP-Sociální infrastruktura 
 
Členové Představenstva byli seznámeni s obsahem Etického kodexu a vyjádření 
členů Představenstva o nepodjatosti k jednotlivým projektům je součástí vyjádření 
hlasování Per rollam.   
 

Výběr projektů výzvy č. 4 

Představenstvo vybralo projekty ve výzvě s následujícím pořadím 

 

 
Závěr: 
Na základě těchto výsledků a hodnocení všech projektů, konstatuje Představenstvo, 
že všechny projekty jsou na kvalitativně vysoké úrovni a schvaluje doporučený výběr.  
 
Pouze u posledního projektu nedosahuje alokace na celou částku, a proto se tento 
projekt považuje za náhradní. U tohoto projektu bude žadatel dodatečně vyzván, zda 
souhlasí se sníženou alokací.  
 
 
Hodnocení projektů výzvy č. 5 

Představenstvo vybralo projekty ve výzvě s následujícím pořadím 



 

 
Závěr: 
Na základě těchto výsledků a hodnocení všech projektů, konstatuje Představenstvo, 
že projekty na 1 – 6 pořadí jsou na kvalitativně vysoké úrovni a schvaluje doporučený 
výběr.  
 
 
Hodnocení projektů výzvy č. 6 

Představenstvo vybralo projekty ve výzvě s následujícím pořadím 

 

 
Závěr: 
Na základě těchto výsledků a hodnocení projektu, konstatuje Představenstvo, že 
projekt je na kvalitativně vysoké úrovni a schvaluje doporučený výběr.  
 
 
Hodnocení projektů výzvy č. 7 

Představenstvo vybralo projekty ve výzvě s následujícím pořadím 

 

 
 



Na základě těchto výsledků a hodnocení projektu, konstatuje Představenstvo, že 
projekt je na kvalitativně vysoké úrovni a schvaluje doporučený výběr.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí informaci o výsledku hlasování 
per rollam ze dne 10. 12. 2019, týkající se výzvy IROP č. 4 až č. 7 

 
4. Vyřazení neplatícího člena a odpis pohledávky p. Zíky 

 

Představenstvo MAS rozhodlo o vyloučení z členské základny pana Martina Zíky 
z důvodu neuhrazení členského příspěvku za rok 2019 řádně a včas dle účtovacího 
dopisu. Z tohoto důvodu je potřeba schválit odpis pohledávky ve výši 500 Kč. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje zrušení členství pana Martina Zíky 
v MAS a dále schvaluje odpis pohledávky za neuhrazení členského příspěvku pana 
Martina Zíky za rok 2019 ve výši 500 Kč. 
 

5. Schválení nového člena  
 

Dne 20. 1. 2020 podala členskou přihlášku paní Libuše Broklová ze Chřibské. Jedná 
se o fyzickou osobu, hlásící se k zájmové skupině Zaměstnanost, podnikání a 
vzdělávání.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vznik členství paní Libuše Broklové ke 
dni 21. 1. 2020. 

 

6. Různé 

 

 Bývalý předseda MAS Ing. Miroslav Jemelka poděkoval přítomným za účast na 
jednání a také pracovníkům MAS Český sever, z. s. za jejich práci. 

 

 Ing. Eva Hamplová informovala o termínu Valné hromady MAS Český sever, která 
se bude konat 10. března 2020 od 14 hodin v Kulturním domě v Krásné Lípě. Již 
od 13 hodin se uskuteční schůze představenstva MAS. Na Valné hromadě bude 
nutno dovolit 1 člena výběrové komise jako náhradu za paní Bc. Vojtěchovou.  

 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
Zapsala: Yveta Slánková, Dana Dudková 


