
  
 
 

Zápis 
 

z rozšířeného  jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 14. 1. 2021 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

 

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. Realizace SCLLD 
2. Příprava SCLLD 2021-2027 
3. Změna členské základny a složení představenstva MAS 
4. Modernizační fond a FST v oblasti komunitní energie 
5. Různé  

 
 
1. Realizace SCLLD 
 
Představenstvo MAS se seznámilo s aktuálním stavem realizace SCLLD – 
především se stavem čerpání jednotlivých operačních programů:  

• OP IROP – nedočerpáno, bude vyhlášena výzva na 613 tis. Kč, oblast 
podpory školství. 

• PRV – nedočerpáno, bude se plynule pokračovat ve výzvách na jaře 2021 na 
všechny fiche dle strategie. 

• OPZ – Alokace byla vyčerpána a jsou splněny všechny stanovené indikátory, 
další výzva se již neplánuje. 

• OPŽP - Alokace byla vyčerpána a jsou splněny všechny stanovené indikátory, 
další výzva se již neplánuje. 

 
Představenstvo MAS bylo informováno, že MAS úspěšně splnila podmínky 
standardizace pro další období realizace SCLLD. 
 
Představenstvo MAS bylo informováno, že byla podána zpráva o realizaci strategie 
k 31.12. 2020, která již byla schválena řídícím orgánem. 
 
 
 



Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení výzvy v OP IROP pro zbylou 
alokaci do priority školství: Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování 
kvality vzdělávání. 
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení výzvy v OP PRV na všechny 
fiche dle strategie. 

 
 
2. Příprava SCLLD 2021 - 2027 
 
Představenstvo MAS se seznámilo se s průběhem přípravy nové strategie SCLLD. 
Všechny jednání a výstupy jsou veřejně projednávány v rámci  pracovních skupin, 
veřejným dotazováním, dále individuálními pohovory s aktéry v regiony. Všechny 
výstupy jsou zveřejňovány na webu MAS. 
 
 
3. Změna členské základny a složení představenstva MAS 
 
Představenstvo MAS se seznámilo s 12-ti novými přihláškami (většina z řad 
certifikovaných regionálních výrobců) – viz tabulka níže. 
 
MAS obdržela písemné oznámení o tom, že u dosavadního člena ZO CHKo ČSCH 
Mikulášovice došlo koncem roku 2020 k přetransformování do nového spolku Mladí 
chovatelé zvířat, p. s. Mikulášovice s novým IČ se zahájením činnosti od 1. 1. 2021.  
 
Dosavadní člen ukončil členství v MAS k 31. 12. 2020. V souladu s ukončením 
členství uvedeného subjektu v MAS ukončil své působení ve funkci člena 
představenstva MAS pan Vlastimil Jura, který byl statutárním zástupcem 
dosavadního člena. 
 
Nový subjekt Mladí chovatelé zvířat, p. s. Mikulášovice podal přihlášku ke členství 
v MAS od 1. 1. 2021 s tím, že statutárem spolku je pan Vlastimil Jura.  
 
Představenstvo nebude po ukončení členství pana Vlastimila Jury v představenstvu 
zatím řešit kooptaci devátého člena s tím, že nový člen bude zvolen na nejbližší 
valné hromadě na jaře 2021.  
 
 
 
 
 
 

Noví členové 

Název Zájmová skupina Sektor 

Pivovar Falkenštejn s.r.o. PO Podnikání 

Mandavan, z.s., PO NNO + Sp. 

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. PO Cest. ruch 

Integrované centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Horní 
Poustevna 

PO Sociální obl. 



František Dlask - Cafe Dlask 
Varnsdorf 

FO Podnikání 

J plus S s.r.o.  Hřensko Mezní 
Louka 

PO Cest. ruch 

Veronika Halamková - Svět žížal 
Chřibská 

FO Environ. Obl. 

Martin Honza FO Environ. Obl. 

NOVIA FASHION, s.r.o. PO Podnikání 

Miloslava Hrachovcová – Mýdlárna 
Rubens Růžová 

FO Podnikání 

Mladí chovatelé zvířat p.s. 
Mikulášovice 

PO NNO 

Ondřej Malina - Nová Víska FO Zemědělství 

 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje rozšíření o nové členy (viz tabulka) a 
schvaluje ukončení členství ZO CHKo ČSCH Mikulášovice v MAS Český sever ke 
dni 31. 12. 2020. 

 
 
4. Modernizační fond a FST v oblasti komunitní energie 
 
Členům představenstva byl představen Modernizační fond (MF) a Fond pro 
spravedlivou transformaci (FST). 
Představenstvo MAS se seznámilo s možností podání „předvýzvy“ Modernizačního 
fondu v oblasti komunitní energetiky. Na zasedání byl přítomen zástupce společnosti  
Porsenna o.p.s.  a  člen výboru pro udržitelnou energetiku při vládě ČR - pan Ing. M. 
Šafařík, který přítomným podal informace z oblasti Komunitní energetiky – koncepční 
práce a management v oblasti energetiky obcí. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schválilo projektový záměr MAS ČS o předložení 
dvou rezervační žádosti do Modernizačního fondu. 

 
 
 
 
 
5. Různé 
 
❖ Ing. Eva Hamplová: Přednesla návrh na zajištění financování formou úvěru u 

České spořitelny ve výši 1 mil korun.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje zajištění financování režijních nákladů v 
CLLD formou úvěru u České spořitelny ve výši 1 mil. korun. Pověřuje Ing. Evu 
Hamplovou vyřízením revolvingového úvěru u České spořitelny.  
 



 
 
 
❖ Ing. Eva Hamplová: Navrhla tyto členy Inventarizační komise: Bohumil Kudla, 

Miluše Trojanová a Marcela Sabolová. 
 
 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
 
Představenstvo MAS Český sever schvaluje členy inventarizační komise: B. Kudla, 
M. Trojanová, M. Sabolová. 
 

 
 
 
❖ Členové představenstva byli seznámeni s výsledky hlasování formou per 

rollam v rámci Výzvy č. 6 PRV. Hlasování bylo zahájeno 10. 12. 2020 a 
ukončeno dne 14. 12. 2020. Tímto hlasováním byla odsouhlasena oprava 
zápisu z jednání představenstva MAS ze dne 15. 10. 2020 (schválení výběru 
projektů), vyžádaná ze strany RO SZIF při kontrole dokumentů MAS k Výzvě č. 
6. Oprava zápisu spočívala v doplnění seznamu vybraných a nevybraných 
žádostí o dotaci, které nevyhověly administrativní kontrole MAS a nebyly 
předmětem hodnocení výběrové komise MAS. RO SZIF si vyžádal doplnění 
nehodnocených žádostí o dotaci do seznamu nevybraných žádostí o dotaci. 
Hlasování respektovalo střet zájmů u některých členů představenstva. 

 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO 
 
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí výsledky hlasování formou per 
rollam o schválení opravy zápisu z jednání představenstva MAS ze dne 15. 10. 2020. 

 
 
 
 
 
 
❖ Příprava Valné hromady MAS Český sever - Ing. Eva Hamplová informovala 

přítomné členy představenstva o přípravě valné hromady MAS Český sever, 
která se koná každoročně obvykle v měsíci březnu. Vzhledem k současné 
situaci, způsobené epidemií COVID-19, je potřeba počítat s tím, že může být 
valná hromada svolána on-line.  Letošní valná hromada bude volební, neboť 
letos končí tříleté funkční období představenstva MAS a jejího předsedy, 
kontrolního a monitorovacího výbor a jednoleté funkční období výběrové komise. 
Potřebné podklady na valnou hromadu MAS obdrží členská základna e-mailem. 
Kancelář MAS požádá standardním způsobem členy o zasílání písemných 
nominací osob do volených orgánů ve stanovené lhůtě. Členové poté obdrží e-



mailem seznam nominovaných, aby mohla proběhnout volba orgánů 
pravděpodobně formou per rollam. Předpokládaný termín 25.3. 2021  

 
 

Návrh na usnesení: 
7 ….. PRO 
 
Představenstvo ukládá kanceláři MAS Český sever připravit Valnou hromadu a 
zajistit nominaci do volených orgánů MAS, tj. představenstva, kontrolního a 
monitorovacího výboru a výběrové komise.  

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


