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Z á p i s 

 

z Valné hromady MAS Český sever, z. s., 
konané dne 10. 3. 2020 od 14 hodin v Kulturním domě Krásná Lípa  

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny (při hlasování přítomno 36 členů z celkového počtu  
               55 členů) 
                 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích 
práv - relativní 

vyjádření 

Veřejný 23 41,82% 13 36,11% 

Soukromý - neziskový 18 32,73% 15 41,67% 

Soukromý - podnikatelský 14 25,45% 8 22,22% 

Celkem 55 
 

36 
  

Program: 
 
1.   Zahájení Valné hromady 
2.   Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3.   Schválení programu VH, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4.   Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2019, Výroční zpráva 2019 
5.   Zpráva o hospodaření za rok 2019 
6.   Plán činnosti na rok 2020 
7.   Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (rozšíření o Čl. 20) 
8.   Volba výběrové komise MAS na období 04/20 – 03/2021 
9.   Změna stanov MAS 
10.   Výše členského příspěvku MAS  
11.   Různé 
12.   Závěr 
 

 
1. Zahájení Valné hromady 
 
Valnou hromadu MAS zahájila paní Bc. Petra Vojtěchová, zastupující v  MAS 
právnickou osobu Svazek obcí Tolštejn, který se stal novým předsedou MAS po 
rezignaci Mysliveckého sdružení Vlčí prameny. 
 
 
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
 
VH projednala návrh na jednotnou mandátovou, volební a návrhovou komisi ve 
složení Hana Kracmanová, Ing. Monika Lampová, Mgr. Filip Mágr. 
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Usnesení:  
VH schvaluje mandátovou, volební a návrhové komise v jednotném složení, které 
tvoří Hana Kracmanová, Ing. Monika Lampová, Mgr. Filip Mágr. 
 
Hlasování: 36 …PRO 
Schváleno. 

 
 
3. Schválení programu Valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
 
VH projednala návrh programu VH a návrh na zapisovatelku Danu Dudkovou a návrh 
na ověřovatele zápisu Miroslava Řebíčka.  
 

Usnesení:  
VH schvaluje program Valné hromady a volbu zapisovatelky Dany Dudkové               
a ověřovatele zápisu Miroslava Řebíčka.  
 
Hlasování: 36 …PRO 
Schváleno. 

 
 
4.   Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2019, Výroční zpráva 2019 
 
a) Zpráva o realizaci SCLLD a činnosti za rok 2019  
 
Zprávu přednesla Ing. Eva Hamplová a další projektoví manažeři MAS pro jednotlivé 
operační programy. 
 
Program rozvoje venkova:  
      - ukončena Výzva č. 5, vybráno 23 žádostí s celkovou výší dotace 4 262 025 Kč,  
        v současnosti žadatelé podepisují Dohodu o poskytnutí dotace na RO SZIF 
 
OP Zaměstnanost: ukončena Výzva č. 3, přijaty 3 žádosti, projekty bude hodnotit 
výběrová komise MAS dne 12. 3. 2020  
 
OP Životní prostředí:  
      - ukončena Výzva č. 2, nebyly přijaty žádné žádosti 
      - ukončena Výzva č. 3, byly přijaty 4 žádosti na realizaci sídelní zeleně,  
        v současnosti se provádí jejich administrativní kontrola před hodnocením VK 
 
IROP: ukončeny Výzvy č. 4, 5, 6, 7 (hodnocení VK za přítomnosti zástupců CRR) 
      - přijato celkem 17 žádostí, způsobilé výdaje celkem 64 072 685 Kč 
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26. 2. 2019 Fokusní skupina ke střednědobému hodnocení SCLLD  
26. 3. 2019 Podnikatelská kavárna v Nobilis Tilia na Vlčí Hoře - prezentace PRV  
                   a realizovaných projektů prostřednictvím MAS  
25. 3. 2019 Diskuzní panel „Dopady klimatické změny na území MAS Český sever  
                   a realizace CLLD v oblasti životního prostředí“, Zámek Šluknov  
13. 6. 2019  Závěrečná konference projektu Komunitní plán sociálních služeb  
                   Šluknovska, Zámek Šluknov 
03 - 04/2019 příjem žádostí v programu Podpora komunitního života na venkově 

(1. kolo), podpořeno 18 projektů, rozděleno 627 586 Kč díky grantu 
                   Ústeckého kraje 
21. – 25. 7. 2019 Cesta na Slovensko a Maďarsko (financováno CSV), ukázka  
                   projektů zaměřených na zpracování zemědělské produkce, venkovský  
                   cestovní ruch, agroturistiku a podporu drobného podnikání 
12. 9. 2019 Oslavy 15. výročí vzniku MAS Český sever v Pivovaru Kocour  
17. 9. 2019 Prezentace SCLLD na výstavě Zahrada Čech 2019 ve stánku MAS  
                   Ústeckého kraje  
18. – 22. 9. 2019 Infocesta do partnerské MAS v Srbsku  
9. – 11. 10. 2019  Návštěva členů MAS ze Slovenska (ukázka realizovaných projektů  
                   na našem území) 

 MAS ČS je od 1. 11. 2019 koordinátorem značky Českosaské Švýcarsko 
regionální produkt, 17. kolo certifikační komise proběhlo 26. 11. 2019. 

 I v roce 2019 probíhala Virtuální univerzita třetího věku – letní semestr na téma 
Kouzelná geometrie,  zimní semestr na téma Hudební nástroje. 

 
Místní akční plán II 
 
Cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 
podpořením spolupráce všech aktérů ve vzdělávání, včetně zlepšení dlouhodobého 
místního plánování a kvalitního řízení škol. Společně chceme pozitivně ovlivnit 
úroveň vzdělávání při respektování místních specifik a potřeb. Do projektu se 
zapojila všechna školská zařízení v území.  
  
Přehled aktivit za rok 2019 v projektu MAP II, přispívající k dalšímu rozvoji 
vzdělávání:  
 

 Vzdělávaní pedagogických pracovníků – během roku 2019 proběhlo 40 
seminářů, kterých se zúčastnilo 663 pedagogických pracovníků, z toho 14 
seminářů jsme uspořádali přímo v regionu a celkové náklady jsou vyčísleny 
pro rok 2019 na 540 tis. Kč. 

 

 Vědecké laborky - v roce 2019 se zapojilo 24 školských zařízení, proběhlo 94 
programů (60 nebo 90 minutové vědecké laborky nebo vědecká show), 
celkové náklady jsou vyčísleny na 230 tis. Kč a programů se zúčastnilo 
celkem 2 444 dětí a žáků. 

 

 Edubus  - netradiční mobilní polytechnickou laboratoř, která byla zřízena 
uvnitř pojízdného autobusu. Edubus doslova objel a zaparkoval postupně u 14 
škol a současně přímo v tomto voze probíhala výuka žáků. Netradičních 
laborek se zúčastnilo 1 002 žáků a 100 pedagogů, proběhlo v něm 50 
hodinových programů a celkové náklady jsou vyčísleny na 283 tis. Kč.  
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 Exkurze v Národním parku České Švýcarsko 
Celkem 14 škol, 54 skupin a téměř 1100 žáků se vydalo do Národního parku 
České Švýcarsko, aby v rámci tzv. venkovních exkurzí s certifikovanými 
průvodci získali nové znalosti o přírodě, fauně i flóře. Celkové náklady jsou 
vyčísleny na 322 tis. Kč. 

 

 FOR EDUCATION & JOBS 2019 
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 se v Kulturním domě Střelnice v Rumburku 
konal již 3. ročník interaktivní prezentace povolání a technických oborů, 
určenou pro žáky především 9. tříd ZŠ, spojující interaktivní představení 
poptávaných profesí a dostupných oborů ve Šluknovském výběžku. Akce se 
účastnili zástupci 6 místních zaměstnavatelů, 6 místních středních škol            
a zástupci pořádajících organizací. Vzdělávací a profesní festival navštívilo 
450 žáků z 16 základních škol, pro každého z nich byl připraven souhrnný 
katalog s kompletní nabídkou škol a zaměstnavatelů. 
 

 Pohádky a čtení v Městské knihovně ve Varnsdorfu  
Tvůrčí besedy vede zkušená lektorka. Pro děti z mateřských škol a žáky 
prvních a druhých ročníků základních škol připravuje zajímavé a tvořivé dílny      
v prostorách knihovny. Zatím proběhly 4 čtenářské dílny, které jsou 
koncipované tak, aby, po dohodě s pedagogy, odpovídaly školním 
vzdělávacím plánům. 
 

 Aktivity spolupráce 
Podpora vzájemného setkávání škol, žáků i pedagogů v regionu. Díky tomu se 
uskutečnilo speciální akce spolupráce na téma Mediace a efektivní 
komunikace, prevence a řešení šikany pro pedagogy i žáky a Environmentální 
výchova a krása letu dravých ptáků. Skutečně zdravá škola je název 
praktického semináře zaměřeného na zdravé stravování v MŠ s ukázkami 
vaření. 

 
Šablony pro školy 2019 
 
MAS pomáhá školám dosáhnout na finanční prostředky EU prostřednictvím projektů 
z tzv. ŠABLON, v rámci kterých poskytuje kompletní bezplatný poradenský servis.  
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, a školní 
kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  
 
Konkrétně se jedná o aktivity zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
společné vzdělávání žáků z různých škol a zajištění personální podpory škol              
a školských zařízení. Do regionálních škol se díky tomu podařilo přivést několik 
desítek milionů korun: 
 

Šablony I 24 žádostí/škol 15 289 966 Kč 

Šablony II 30 žádostí/škol 23 204 997 Kč 
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Usnesení:  
VH bere na vědomí zprávu o realizaci SCLLD a činnosti MAS za rok 2019.  
 
Hlasování: 36 …PRO 
Schváleno. 

 
b) Výroční zpráva MAS za rok 2019 
 
S návrhem Výroční zprávy MAS byli nejprve seznámeni členové Kontrolního               
a monitorovacího výboru MAS, kteří neměli k návrhu žádné připomínky. Pracovní 
verzi výroční zprávy obdrželi rovněž členové MAS v předstihu před konáním Valné 
hromady k informaci. Výroční zpráva bude po schválení Valnou hromadou 
uveřejněna na webu MAS. 
 

Usnesení:  
VH schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2019.  
 
Hlasování: 36 …PRO 
Schváleno. 

 
 
5.   Zpráva o hospodaření za rok 2019 
 
Ing. Eva Hamplová přednesla následující zprávu o hospodaření: 
 
Náklady:                            9 152 340,54 Kč 
Výnosy:                             9 269 891,49 Kč   
Výsledek hospodaření:        117 550,95 Kč 
 
Výrok nezávislého auditora ze dne 9. 8. 2019 o auditu účetní závěrky za rok 
2018: 
 

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv     
a pasiv spolku MAS Český sever, z. s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
Ing. Eva Hamplová informovala Valnou hromadu o tom, že představenstvo MAS 
schválilo zrušení členství v MAS dvou fyzických osob – paní Hany Michalové a pana 
Martina Zíky. Oba jmenovaní ani po urgencích neuhradili členské příspěvky za rok 
2019, což je důvodem ke zrušení členství v souladu se stanovami MAS Český sever. 
Schválení odpisu pohledávky je v kompetenci Valné hromady.  
 

Ing. Eva Hamplová informovala přítomné o vzniku nového členství dvou subjektů ze 
soukromé sféry, firmy Andres a Andres, s. r. o. a Thonmi, z. s. Členství schválilo 
představenstvo MAS na svém jednání před konáním Valné hromady MAS. 
Členská základna má ke dni konání Valné hromady 55 členů, veřejný sektor tvoří 
41,8 % a soukromý sektor 58,2 %. 
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Usnesení:  
VH schvaluje zprávu o hospodaření MAS Český sever za rok 2019 s výsledkem 
hospodaření 117 550,95 Kč. 
 
Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno. 

 

Usnesení:  
VH bere na vědomí výrok nezávislého auditora ze dne 9. 8. 2019 o auditu účetní 
závěrky MAS za rok 2018. 
 
Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno. 

 

Usnesení:  
VH schvaluje odpis pohledávky ve výši 500 Kč za neuhrazený členský příspěvek 
paní Hany Michalové a 500 Kč za neuhrazený členský příspěvek pana Martina Zíky. 
 
Hlasování: 34 … PRO 
                    2 … ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ 
Schváleno. 

 
 
6.   Plán činnosti na rok 2020 
 
SCLLD – vyhlašování výzev  
- Program rozvoje venkova: příprava Výzvy č. 6 vč. Článku 20 
- IROP: příprava výzvy (zvyšování kvality vzdělávání) v květnu/červnu 2020 
- OP Životní prostředí: výzva se již neplánuje 
- Výzva OP Zaměstnanost: alokace vyčerpána 

 
Příprava Standardizace a Strategie na nové období 
- Od dubna příjem MAS ke standardizaci – nutné vyjasněné území MAS (možnost 

přestupovat pro obce) 
- podzim 2020 vkládání Strategií do systému – semináře v území, tvorba strategie 

 
Grant Ústeckého kraje na podporu komunitního života v roce 2020 (2. kolo)  
- ve spolupráci se členy VK a PV proběhla jednání k aktualizaci pravidel  
  a preferenčních kritérií MAS, výzva bude vyhlášena v dubnu 2020 
 
Šablony I: 
- pokračuje vypořádání projektů, většina fyzicky ukončena k 31. 9. 2019, ale 

probíhá hodnocení a doplňování Závěrečných zpráv o realizaci a projekty nejsou 
finančně ukončeny ze strany ŘO (24 projektů celkem, z toho finančně ukončeny 3) 

  
Šablony II: 
-   u všech projektů byla zahájena fyzická realizace 
-   probíhají a jsou plánovány další konzultace k realizaci projektů 
- pomoc se zpracováním Zpráv o realizaci - administrace (např. do 1. 6. 2020 musí 

být podána 1. nebo 2. ZoR u 24 projektů, celkem 30 projektů) 
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- připravujeme seminář pro žadatele a příjemce se zaměřením na plánované 
Šablony III – realizace květen/červen 2020 (až po zveřejnění avíza výzvy a 
proškolení vlastních zaměstnanců 

 
MAP II 
- probíhá aktualizace vlastního dokumentu MAP - aktualizace SWOT- 3 analýz, 

aktualizace analytické části, aktualizace Strategického rámce MAP (ta v březnu 
2020) 

-   zpracování nového Ročního akčního plánu na školní rok 2020/2021 
- probíhá realizace dalších plánovaných implementačních aktivit a aktivit spolupráce 

např.:    
 

1. Odborné semináře a workshopy pro vedoucí pracovníky škol, pedagogy,  
asistenty pedagoga: 
- Leden 2020 - Právní novely p. Zeman 
- Březen 2020 - Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem 
- Duben 2020 - Robert Čapek - sborovna - 29. 4. 2020 
 
2. Akce pro děti, žáky a pedagogy: 
- Únor a březen - divadelní představení na podporu čtenářské gramotnosti  
   a pregramotnosti 
- Březen až říjen 2020 - exkurze do NP ČŠ (spolupráce s NP a o.p.s.) 
- Březen - Semináře fyzické restrikce - NAUTIS 
- Duben - Hana Hyndráková - workshop se spisovatelkou pro žáky, pedagogy,  
  veřejnost - 23. 4. 2020 
- Celý rok - workshopy s paní Těšitelovou - Městská knihovna Varnsdorf 
  
3. Ostatní: 
- 12. 6. 2020 - "Polytechnika, která táhne" - odborná konference k polytechnice na  
   ČVUT v Děčíně (pro odborníky a odbornou veřejnost) 
-  Září/říjen 2020 - Odborná konference k realizaci MAP II 
-  Listopad 2020 - for EDUCATION and JOBS 2020 
- pokračují práce na zpracování - webu, pracovních listů a podkladů k regionální  
  učebnici dějepisu - PS pro regionální identitu 
  
2. pololetí roku 2020 - příprava projektové žádosti na MAP III 
 

Usnesení:  
VH schvaluje plán činnosti MAS Český sever na rok 2020. 
 
Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno. 

 
7.   Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (rozšíření o Čl. 20) 
 
Na schůzi představenstva v říjnu 2019 byla na základě výsledků dotazníkového 
šetření, provedeného na jaře 2019 v obcích na území MAS, doporučena tvorba  nové 
fiche 421 na podporu projektů, zaměřených na kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven. Dále bylo rozhodnuto o přerozdělení nevyčerpané alokace u fichí, u nichž 
MAS zaznamenala trvalý nezájem ze strany potenciálních žadatelů, a to na projekty 
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ve fichích, kde naopak zvýšený zájem žadatelů stále trvá, a dále na novou fichi 421. 
U fiche 421 v současné době probíhá komunikace mezi MAS a ŘO ke stanovení 
konečné podoby preferenčních kritérií a jejich bodové hladiny. 
Úpravě alokace fichí a vzniku nové fiche 421 však musí nejprve předcházet změna 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020, která 
v původním znění Článek 20 neobsahovala, neboť o zařazení nového Článku 20 
rozhodl ministr zemědělství ČR až v průběhu tohoto programového období. 
Schválení změn ve Strategii je v kompetenci Valné hromady MAS. Poté bude zápis 
z VH zaslán na Řídící orgán ke konečnému schválení změny SCLLD. 
 
Změna alokace na fiche je následující: 

 Vznik nové fiche 424 pro článek 20 do Programového rámce PRV 

 Zrušení fiche 118 Sdílení zařízení a zdrojů v Programovém rámci PRV 

 Zrušení fiche 119 Horizontální a vertikální spolupráce v Programovém rámci PRV 

 Změna alokací - navýšení nerozdělených prostředků na fichi 114 Investice do 
zemědělských podniků a na fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 Snížení alokace na fiche 115, 116, 126, 424 

 Schválení alokace na Čl. 20, resp. fichi 421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

Nová alokace po změně SCLLD: 

Fiche Název Fiche Původní alokace 
Kč 

Nová alokace Kč 
(po změně) 

114 Investice do zemědělských podniků 8 000 000 11 000 000 

115 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

10 000 000 2 836 125 

116 Investice do lesnických technologií 5 000 000 460 000 

117 Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

10 000 000 13 628 929 

118 Sdílení zařízení a zdrojů 4 000 000 0 

119 Horizontální a vertikální spolupráce 1 100 000 0 

126 Předávání znalostí a informační akce 960 000 134 946 

424 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 
Leader 

1 863 660 863 660 

421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

0 12 000 000 

 Celkem  40 923 660  40 923 660  

 
 

Usnesení:  
VH schvaluje následující změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na 
období 2014 - 2020: 
- Vznik nové fiche 424 pro článek 20 do Programového rámce PRV 
- Zrušení fiche 118 Sdílení zařízení a zdrojů v Programovém rámci PRV 
- Zrušení fiche 119 Horizontální a vertikální spolupráce v Programovém rámci PRV 
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- Změna alokací - navýšení nerozdělených prostředků na fichi 114 Investice do        
  zemědělských podniků a na fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj   
  nezemědělských činností 
- Snížení alokace na fiche 115, 116, 126, 424 
- Schválení alokace na fichi 421 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
  oblastech 
- Novou alokaci na fiche (po změně) následovně: 
 

Fiche Název Fiche Původní alokace Kč Nová alokace Kč (po 
změně) 

114 Investice do zemědělských podniků 8 000 000 11 000 000 

115 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

10 000 000 2 836 125 

116 Investice do lesnických technologií 5 000 000 460 000 

117 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

10 000 000 13 628 929 

118 Sdílení zařízení a zdrojů 4 000 000 0 

119 Horizontální a vertikální spolupráce 1 100 000 0 

126 Předávání znalostí a informační akce 960 000 134 946 

424 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader 1 863 660 863 660 

421 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

0 12 000 000 

 Celkem  40 923 660  40 923 660  
 

Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno 

 
 
8.   Volba výběrové komise MAS na období 04/20 – 03/2021 
 
Kancelář MAS Český sever obdržela od všech současných členů VK písemné 
sdělení o svém zájmu působit ve VK i nadále v období duben 2020 – březen 2021. 
Ve stanovené lhůtě obdržela kancelář MAS nominaci na uvolněné místo ve VK  
těchto dvou osob: 
 
FO - Mgr. Jiří Semerád – zaměstnanec Města Jiříkov  
FO - Luděk Pešek – zaměstnanec Obce Staré Křečany 
 
Po oznámení obou nominací vystoupil starosta Obce Staré Křečany pan František 
Moravec a oznámil, že nominaci pana Luďka Peška stahuje, neboť považuje pana 
Mgr. Jiřího Semeráda za zkušenějšího  kandidáta na člena VK. 
 
Složení VK je následující: 
 

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 
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PO Obec Okrouhlá  
(PO ve VK 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 

FO Mgr. Jiří Semerád Soukromý sektor ZS Veřejná sféra 

 
Uvedené složení VK garantuje dodržení Standardizace i stanov MAS, podle nichž 
veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin netvoří více než 49 %. 
 

Usnesení: 
VH schvaluje volbu devítičlenné Výběrové komise MAS Český sever na období 
duben 2020 až březen 2021 v tomto složení: Mgr. Filip Mágr, Ing. Mgr. Vít Friml, 
Tomáš Fúsek, Ing. Monika Lampová, Iveta Malá, Obec Okrouhlá (zastupuje Irena 
Uhlířová), Ing. Bc. Ludmila Hejdová, Michal Polesný a Mgr. Jiří Semerád. 
 
Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno 

 
 
9.  Změna stanov MAS 
 
Členové MAS obdrželi ve složce podkladů na VH návrh na některé změny stanov 
MAS Český sever ze dne 2. 12. 2014. Navržené změny upřesňují, zjednodušují a 
urychlují některé administrativní procesy. Návrh na změnu stanov MAS Český sever 
tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 
Diskuse 
Mgr. Filip Mágr: V bodě 1 Valná hromada je uvedeno: Není-li valná hromada 

usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako začátek konání valné 
hromady, ukončí předsedající zasedání valné hromady a zahájí se po uplynutí této doby 
zasedání náhradní valné hromady, jednající s nezměněným programem jednání.  

Navrhuji čekací lhůtu 30 minut zkrátit na 15 minut. 
 
Jiří Vosecký: navrhuji ponechat navrženou lhůtu 30 minut. 
 
Další návrhy do diskuse nebyly vzneseny. Stanovy v novém znění budou zaslány ke 
schválení na Krajský soud. Pokud Krajský soud návrh stanov schválí, nabývají 
stanovy účinnosti schválením Valnou hromadou dne 10. 3. 2020. Schválené stanovy 
budou zveřejněny na webu MAS. 

 

Usnesení: 
Valná hromada schvaluje návrh změn stanov MAS Český sever. 
 
Hlasování: 36 … PRO 
Schváleno 
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10.  Výše členského příspěvku MAS  
 
V současné době platí roční členský příspěvek MAS ve výši 500 Kč pro všechny typy 
subjektů, tj. právnické a fyzické osoby, obce i svazky obcí. V diskusi nebyl vznesen 
žádný návrh na změnu výše členského příspěvku. 
 
Před hlasováním o výši členského příspěvku odešel z Valné hromady MAS zástupce 
Svazku obcí Sever Pavel Svoboda, takže se počet přítomných a hlasujících snížil na 
35 osob. 
 

Usnesení 
VH schvaluje výši členského příspěvku na rok 2020 ve výši 500 Kč se splatností 14 
dní od obdržení účtovacího dopisu. 
 
Hlasování: 35 PRO 
Schváleno 

 
 
11.  Různé 
 
Jan Šmíd, ředitel o. p. s. České Švýcarsko: oznamuji, že plánované výroční 
zasedání Destinačního fondu České Švýcarsko je zrušeno kvůli epidemii koronaviru. 
 
Hana Kracmanová: do MAP je nově implementováno téma péče o psychické zdraví 
v oblasti školství. 
 
Ing. Martin Kučera: na 26. 4. 2020 je naplánován seminář IROP v Ústeckém kraji, 
kde se dozvíme více informací k zaměření aktivit, 90 % aktivit by mělo být stejných. 
 
 
12.  Závěr 
 
Paní Bc. Petra Vojtěchová poděkovala přítomným členům za účast a ukončila 
jednání Valné hromady. 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
za DSO Tolštejn 
 
 
Příloha: návrh na změnu Stanov MAS Český sever, z. s. 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 
Ověřovatel zápisu: Miroslav Řebíček 
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