
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 15. 10. 2020, zahájení ve 13 hod. 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 2 25 

Soukromý sektor 
  

6 75 

Celkový počet členů představenstva 
MAS, účastnících se hlasování 

8 100 

 
 
Program:  
 
1. Informace o výsledku hlasování per rollam před hodnocením – Výzva č. 6 PRV 
2. Podání žádosti v rámci MAP III 
3. Organizační záležitosti MAS 

 
 
Předsedkyně MAS Český sever Bc. Petra Vojtěchová přivítala přítomné členy 
představenstva a zahájila jednání. 
 
1. Informace o výsledku hlasování per rollam před hodnocením žádostí o 

dotaci – Výzva č. 6 PRV 
 
Členové představenstva byli z  časových důvodů formou per rollam vyzváni 
k hlasování o schválení předložených žádostí o dotaci před hodnocením výběrovou 
komisí v rámci PRV, Výzva č. 6. 
 
Žádost o schválení rozeslala kancelář MAS e-mailem dne 5. 10. 2020 členům 
představenstva pro každou fichi zvlášť, součástí mailu byl přehled žádostí o dotaci, 
které byly předmětem administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti (přehled je 
součástí tohoto zápisu). 
 
K jednotlivým hlasováním byli vyzváni pouze ti členové, kteří nejsou ve střetu 
zájmů vůči projektům v dané fichi. Hlasování bylo uzavřeno ve čtvrtek 8. 10. 2020 
ve 12.00 h. Do stanovené uzávěrky MAS obdržela souhlasné stanovisko od 
nadpoloviční většiny hlasujících v dané fichi za současného dodržení podmínky, že 
zastoupení veřejného sektoru ani zájmové skupiny hlasujících nesmí překročit 49 %. 
 
 
 



a) V rámci příjmu žádostí o dotaci bylo přijato celkem 73 žádostí, z toho: 
 
Fiche 114 … 27 žádostí 
Fiche 115 … 3 žádosti 
Fiche 117 … 21 žádostí 
Fiche 421 … 22 žádostí 
 
 
b) V období administrativních kontrol byly z  administrace vyřazeny následující 

žádosti o dotaci ve fichi: 
 

Fiche 114 … 3 žádosti (žadatelé neopravili žádost ve stanovené lhůtě): 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-114-110, MetalPlast Lipník n. B. 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-114-111, Petr Dastych 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-114-113, Marcel Škvor 
 
Fiche 115 … 1 žádost (žadatel písemně odstoupil od realizace projektu): 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-115-100, Eduard Němec 

 
Fiche 117 … 1 žádost (žadatel neopravil žádost ve stanovené lhůtě): 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-117-062, Milan Dařina 
 
Fiche 421 … 1 žádost (žadatel písemně odstoupil od realizace projektu): 
- Pořadové číslo projektu 2020-171-006-421-089, Město Kamenický Šenov 
 
Uvedení žadatelé byli o vyřazení jejich žádosti z administrace informováni písemně 
e-mailem. MAS neobdržela od žádného z vyřazených žadatelů odvolání. 
 
 
c) Předmětem hodnocení dne 12. 10. 2020 byly žádosti o dotaci, které vyhověly 

administrativní kontrole MAS: 
 
Fiche 114 … 24 hodnocených žádostí 
Fiche 115 … 2 hodnocené žádosti 
Fiche 117 … 20 hodnocených žádostí 
Fiche 421 … 21 hodnocených žádostí 
 
Tabulka s přehledem žádostí o dotaci tvoří součást tohoto zápisu. 
 
Výsledky hlasování formou per rollam ke schválení seznamu žádostí před jejich 
hodnocením VK: 

 sektor 114 115 117 421 

Bc. Petra Vojtěchová veřejný pro pro pro  

Robert Holec veřejný pro pro pro  

Petr Houdek soukromý  pro pro pro 

Miroslav Řebíček soukromý pro pro pro pro 

Ing. Miluše Trojanová soukromý pro pro pro  

Vlastimil Jura soukromý pro pro pro pro 

Pavel Svoboda soukromý pro pro pro pro 

Luboš Kudla soukromý pro pro pro pro 

Bc. Jan Šmíd veřejný      



Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí výsledek hlasování formou per 
rollam o schválení předložených žádostí o dotaci před jejich hodnocením výběrovou 
komisí. Tabulka s přehledem žádostí o dotaci tvoří součást tohoto zápisu. 

 
 
2. Podání žádosti v rámci MAP III 
 
Projektová manažerka projektu MAP paní Hana Kracmanová informovala členy 
představenstva o záměru MAS podat žádost na MAP III, navazující na realizaci 
projektů MAP I a MAP II. 
 
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území 
Příjem žádostí: 30. 9. 2020 až 31. 3. 2022 
Celková alokace výzvy: 600 mil. Kč 
Aktivita A: Místní akční plány rozvoje vzdělávání III 
Stanovení výše nákladů:  

- min. 400 tis. Kč 
- max. 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol x počet 

měsíců realizace projektu 
 
Bude záležet na počtu skutečně zapojených škol dle IZO. 
 
V srpnu 2020 jsme požádali o vydání souhlasného stanoviska RK ÚK k vymezení 
území realizace a dopadu projektu. Stanovisko bylo vydáno. 
 
Žádost bude předložena v 1. čtvrtletí 2021. 
 
Fyzická realizace MAP II končí 28. 2. 2022. 
 
Překlenovací MAP III by se realizoval po maximální možnou dobu, tj. od 1. 3. 2022 
do 30. 11. 2023, což představuje 21 měsíců realizace. Jedná se o udržení 
realizačních týmů MAP v území, než bude zahájeno nové programové období a bude 
možné požádat o realizaci MAP IV. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje a pověřuje MAS Český sever ke 
zpracování a podání žádosti v rámci Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování, a to jako 
zpracovatele, příjemce a realizátora projektu s pracovním názvem Akční plánování 
v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk – MAP III, navazujícího na realizaci 
projektů MAP I a MAP II. Žádost bude zpracována dle podmínek výzvy. 

 
 
 
 
 



3. Organizační záležitosti MAS 
 
Kancelář MAS obdržela přihlášku tří zájemců o členství v MAS. Jedná se o tyto 
subjekty: 
 

Michael 
Šatník 

FO Varnsdorf Soukromý 
sektor 

ZS Environmentální oblast 
+ zemědělství + lesnictví 

Marcela 
Sabolová 

FO Krásná Lípa Soukromý 
sektor 

ZS Podnikání  

Mýdlárna 
Rubens 

PO Růžová Soukromý 
sektor 

ZS Podnikání 

 
Představenstvo MAS souhlasí se vznikem členství uvedených osob. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO 
 
Představenstvo schválilo vznik členství v MAS Český sever pana Michaela Šatníka, 
paní Marcely Sabolové a Mýdlárny Rubens s platností od 15. 10. 2020. Kancelář 
MAS novým členům zašle dopis o schválení jejich členství. 

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


