
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 12. 5. 2020 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 3 43 

Soukromý sektor 
  

4 57 

Celkový počet členů představenstva 
MAS, účastnících se hlasování 

7 100 

 
 
Program:  
 

1. Zpráva kontrolního a monitorovacího výboru (inventarizační komise) 
2. Výsledek hlasování PR – OP Životní prostředí 
3. Výsledek hlasování PR – OP Zaměstnanost 
4. Výsledek hlasování PR – navýšení alokace Výzvy č. 8 IROP 
5. Výsledek hlasování PR – úprava Fiche 421 PRV 
6. Schválení úpravy Fiche 114 PRV 
7. Schválení Výzvy č. 6 PRV 
8. Změna členské základny a složení představenstva MAS 
9. Změna zájmových skupin 
10. Různé 

 
 
1. Zpráva KMV – inventarizační komise 
 
Představenstvo MAS se seznámilo se zprávou kontrolního a monitorovacího výboru 
– inventarizační komise ze dne 3. 2. 2020, týkající se podpisu inventarizačních 
zápisů jednotlivých účtů v účetnictví MAS Český sever. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu KMV – inventarizační 
komise ze dne 3. 2. 2020 o podpisu inventarizačních zápisů jednotlivých účtů MAS 
Český sever. 

 
 
 
 



 
2. Výsledek hlasování PR – OP Životní prostředí 
 
Představenstvo MAS se seznámilo se zápisem ze dne 6. 5. 2020 o výsledku 
hlasování formou per rollam. Hlasování se týkalo výběru projektů výběrovou komisí 
MAS u Výzvy č. 2 OP Životní prostředí – Realizace sídelní zeleně. Hodnocení 
projektů Výběrovou komisí MAS probíhalo rovněž formou per rollam z důvodu 
koronarviru, předmětem hodnocení byly 4 projekty.  
 
Hlasování představenstva probíhalo ve dnech 30. 4. až 5. 5. 2020. 
 
Z celkového počtu 9 členů představenstva hlasovalo pro navržené znění zápisu šest 
členů, jeden člen nehlasoval z důvodu střetu zájmů a dva členové nehlasovali bez 
uvedení důvodu. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zápis ze dne 6. 5. 2020                  
o výsledku hlasování formou per rollam. Hlasování se týkalo výběru projektů Výzvy     
č. 2 OP Životní prostředí. 

 
 
3. Výsledek hlasování PR – OP Zaměstnanost 
 
Představenstvo MAS se seznámilo s výsledky hlasování formou per rollam. 
Hlasování se týkalo schválení výsledků věcného hodnocení projektů u výzvy OP 
Zaměstnanost – Podpora sociálního podnikání III. Hodnocení projektů Výběrovou 
komisí MAS proběhlo dne 12. 3. 2020 a týkalo se 3 projektů. 
 
Hlasování probíhalo ve dnech 22. 4. až 28. 4. 2020. Termín hlasování formou per 
rollam respektoval nutnost dodržet lhůty pro možné odvolání ze strany žadatelů 
k výsledkům hodnocení. 
 
Z celkového počtu 9 členů představenstva hlasovalo o schválení výsledků  
hodnocení 8 členů pro, jeden člen nehlasoval z důvodu střetu zájmů. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí výsledek hlasování formou per 
rollam o schválení věcného hodnocení projektů u výzvy Podpora sociálního 
podnikání III OP Zaměstnanost. 

 
 
4. Výsledek hlasování PR – navýšení alokace Výzvy č. 8 IROP 
 
Představenstvo MAS se seznámilo s výsledky hlasování formou per rollam o 
navýšení alokace Výzvy č. 8 IROP. Hlasování proběhlo 3. 4. 2020, hlasovalo všech 9 
členů představenstva pro návrh. Alokace bude navýšena na 14 286 026,69 Kč. 
 



 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí výsledek hlasování formou per 
rollam, podle kterého je schváleno navýšení alokace na 14 286 026,69 Kč na 
projekty ve Výzvě č. 8 IROP. 

 
 
5. Výsledek hlasování PR – úprava Fiche 421 PRV 
 
Představenstvo MAS se seznámilo se zápisem o výsledku hlasování formou per 
rollam o úpravě preferenčního kritéria č. 2 u nové Fiche 421 (Článek 20). Původně 
navržená kritéria bylo nutno upravit na základě aktualizace Pravidel 19.2.1 PRV, 
která vešla v platnost od 27. 3. 2020. Úprava byla ještě před hlasováním 
konzultována s Řídícím orgánem pro PRV, tj. MZe, a navržené znění bylo ze strany 
ŘO schváleno. 
 
Představenstvo schválilo znění preferenčního kritéria č. 2 a bodovou hladinu 
následovně: 
 
PK č. 2 - Typ výdaje, ze kterého je stanovena dotace; bude hodnoceno dle 
žádosti o dotaci výběrovou komisí, kontrola dle Hlášení o  změnách a dle 
Žádosti o platbu 

1. Pořízení technologie a dalšího vybavení, mobilní zařízení 
(z celkové výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace v žádosti 
o dotaci, je min. 60 % způsobilých výdajů určeno na pořízení technologie a 
dalšího vybavení, pořízení mobilního zařízení) ……………. 20 bodů 

2. Ostatní způsobilé výdaje 
(celková výše způsobilých výdajů na pořízení technologie a dalšího vybavení, 
pořízení mobilního zařízení, činí méně než 60 % z celkové výše výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace pro projekt) …………………....   0 bodů 

 
Hlasování představenstva formou per rollam probíhalo ve dnech 24. 4. až 26. 4. 
2020. Z celkového počtu 9 členů představenstva hlasovalo 5 členů, z nichž pro návrh 
se vyslovili 4 členové, 1 člen se zdržel. Zbývající 4 členové nehlasovali bez udání 
důvodu.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zápis o výsledku hlasování 
formou per rollam, podle kterého bylo schváleno  znění preferenčního kritéria č. 2 u 
Fiche 421 v souladu se změnou Pravidel 19.2.1 PRV. Znění PK č. 2 bylo schváleno 
MZe, Řídícím orgánem pro PRV. 

 
 
6. Schválení úpravy Fiche 114 PRV 
 
V souvislosti s přípravou Výzvy č. 6 PRV jsme byli ze strany ŘO vyzváni k úpravě 
Fiche 114, a to u těchto preferenčních kritérií: 



 
PK č. 1 – doplnění textu: Hodnocení se provádí na základě údajů v Žádosti o dotaci. 
PK č. 2 – doplnění způsobu hodnocení a kontroly 
PK č. 3 – doplnění textu: nákup mobilní techniky pro zemědělskou prvovýrobu. 
PK č. 4 – doplnění způsobu hodnocení a kontroly 
 
Návrh textu všech čtyř preferenčních kritérií byl konzultován a poté schválen ze 
strany Řídícího orgánu pro PRV, tj. MZe, dne 12. 5. 2020 ještě před konáním schůze 
představenstva MAS. Změna se týká pouze formulace preferenčních kritérií a 
způsobu jejich hodnocení a kontroly, ke  změně bodových hladin nedošlo. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schválilo úpravu preferenčních kritérií č. 1 – 4 ve 
Fichi 114 před Výzvou č. 6 PRV. 

 
 
7. Schválení Výzvy č. 6 PRV 
 
Představenstvo MAS projednalo přípravu Výzvy č. 6. Zbývající alokace na 
vyhlašované fiche před vyhlášením výzvy byla zjištěna na SZIF: 
 
Fiche 114 Investice do zemědělských podniků …………………………   7 444 582 Kč 
Fiche 115 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů …… .   2 581 175 Kč 
Fiche 116 Investice do lesnických technologií …………………………..       54 308 Kč 
Fiche 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
                 činností …………………………………………………………    4 364 434 Kč 
Fiche 126 Předávání znalostí a informační akce ……………………….       134 946 Kč 
Fiche 421 Podpora aktivit občanské společnosti, aktivita f) …………..  12 000 000 Kč 
 
 
MAS zašle po jednání představenstva na SZIF žádost o schválení výzvy s tím, že by 
výzva měla být vyhlášena 18. 5. 2020 a příjem žádostí ve dnech 18 5. až 5. 7. 2020. 
Termín registrace vybraných žádostí o dotaci na RO SZIF je stanoven v souladu 
s doporučeným termínem ze strany SZIF na 30. 10. 2020. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schválilo vyhlášení Výzvy č. 6 PRV s celkovou 
výší alokace 26 579 445 Kč, vyhlášení výzvy 18. 5. 2020, příjem žádostí 18. 5. – 5. 7. 
2020, registrace vybraných žádostí na RO SZIF do 30. 10. 2020.  

 
 
 
 
 
 



 
8. Změna členské základny a složení představenstva MAS 
 
Kancelář MAS dne 21. 4. 2020 obdržela oznámení předsedy Mysliveckého sdružení 
Vlčí prameny Ing. Miroslava Jemelky o tom, že na základě rozhodnutí členské 
schůze tohoto subjektu ukončí spolek svou činnost v plném rozsahu s platností ke 
dni 30. 4. 2020. V souvislosti s tím skončí k tomuto dni spolek své členství v MAS 
Český sever. Tato skutečnost bude mít dopad na složení představenstva MAS, 
neboť MS Vlčí prameny je v současné době jedním ze členů tohoto orgánu MAS.  
 
Ukončení členství MS Vlčí prameny v MAS bude mít dopad na složení členské 
základny s ohledem na nutnost dodržet poměr soukromého a veřejného sektoru, kdy 
veřejný sektor nesmí překročit hranici 49 %.  
 
Ukončení členství MS Vlčí prameny v MAS má vliv také na složení představenstva 
MAS, neboť tento spolek je dosud jedním z 9 členů tohoto orgánu MAS. 
 
Volba nového člena představenstva MAS je v kompetenci Valné hromady MAS.  
 
Stanovy MAS Český sever umožňují tuto situaci, kdy se uvolní místo člena 
představenstva, řešit dvěma způsoby, a to: 
 
a) svolat neprodleně mimořádnou Valnou hromadu MAS Český sever, která do 

představenstva zvolí nového člena  
b) představenstvo může v časové tísni kooptovat nového člena do tohoto orgánu do 

doby, než bude řádnou Valnou hromadou zvolen nový člen 
 
S ohledem na stav nouze vyvolaný koronavirem bylo po diskusi přítomných od 
svolání mimořádné valné hromady upuštěno. Představenstvo kooptuje devátého 
člena z řad členské základny a to Společnost pro trvale udržitelný rozvoj se sídlem 
v Lipové. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí ukončení členství MS Vlčí 
prameny v MAS a v představenstvu MAS Český sever. 
 
Představenstvo schvaluje kooptaci člena představenstva Společnost pro trvale 
udržitelný rozvoj. 

 
 

9. Změna názvu zájmových skupin 
 
Na základě sjednocení názvů zájmových skupin v rámci Standardizace MAS 
je navržené přejmenování zájmových skupin MAS Český sever takto: 
- ZS sociální služby – Sociální oblast 
- ZS cestovní ruch a doprava – Cestovní ruch 
- ZS zemědělství a životní prostředí – Enviromentální oblast + 

zemědělství + lesnictví 



- ZS kultura a sport – Kultura, památky, historie, tradice 
- ZS spolková činnost – NNO + spolková činnost 
- ZS zaměstnanost, podnikání a vzdělávání – Podnikání 
- ZS veřejná sféra – Veřejná zpráva/veřejný sektor 

 
V rámci členské základny došlo také ke změně zařazení do zájmových skupin: 

- Partnerství pro Český sever – zájmová skupina Podnikání 
- Pan Vít Friml (člen výběrové komise) – zájmová skupina Enviromentální 

oblast + zemědělství + lesnictví 
 

Aktuální seznam členů a jejich zařazení do zájmových skupin je přílohou zápisu. 
 

10. Různé 
 
- Ing. Mgr. Marek Hartych: zapojili jsme se do celostátní kampaně na podporu 

regionální politiky. Dále naše MAS podala žádost o podporu, zaměřenou na 
překonávání názorových propastí obyvatel. Výsledky hodnocení žádostí budou 
k dispozici až v závěru tohoto roku, podpořeno má být 15 žádostí z celé ČR. 

 
- Ing. Eva Hamplová: MAS zavedla na svém webu novou stránku, která bude sloužit 

jako poradna pro živnostníky v období koronaviru, tyto informace MAS uveřejňuje 
také na svém FB. 

 
- Ing. Eva Hamplová: MAS nechala vytisknout plakáty, které jsou kampaní na 

podporu místních malých a středních podniků. Plakáty budou vylepeny na 
obvyklých plakátovacích plochách ve Varnsdorfu a Rumburku v období 3. 5. – 31. 
5. 2020. 

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


