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Z á p i s 

 

z Valné hromady MAS Český sever, z. s., 
konané online dne 25. 3. 2021 od 14 hodin  

 
 
Video Valné hromady s  prezentacemi k  přehrání bylo uveřejněno na  
https://www.youtube.com/watch?v=5joisGpJKiM, odkaz byl zaslán členům MAS         
e-mailem před konáním VH a byl rovněž uveřejněn na www.masceskysever.cz. 
 
Hlasování o usneseních a volbě představenstva, kontrolního a monitorovacího 
výboru a výběrové komise MAS bylo provedeno formou per rollam v souladu se 
stanovami MAS Český sever. Hlasování se zúčastnil následující počet členů MAS: 
 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích práv - 
relativní vyjádření 

Veřejný 24 35,82 % 15 31,25 % 

Soukromý - neziskový 18 26,87 % 17 35,42 % 

Soukromý - podnikatelský 25 37,31 % 16 33,33 % 

Celkem 67 
 

48 100,00 % 

 
 
Z uvedeného počtu obdržených hlasovacích lístků vyplývá, že hlasovalo celkem 48 
členů z celkového počtu 67 členů. Ze 48 hlasujících je zastoupení sektorů 
následující: 

- Soukromý sektor … 33 platných hlasů (69 %) 
- Veřejný sektor …… 15 platných hlasů (31 %) 

 
Obdržené hlasovací lístky byly vytištěny a budou archivovány v MAS jako součást 
tohoto zápisu. Návrh programu, návrh výroční zprávy a další podklady byly zaslány 
elektronicky členům MAS spolu s pozvánkou 10 kalendářních dnů před konáním 
Valné hromady MAS Český sever. 
 

Program: 
 
1. Zahájení Valné hromady 
2. Návrh mandátové, návrhové a volební komise 
3. Návrh programu VH, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4. Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2020, Výroční zpráva 2020 
5. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
6. Informace o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)   
    na období 2021 - 2027 
7. Představení nominovaných osob do orgánů MAS (představenstvo, výběrová 
    komise, kontrolní a monitorovací výbor) 
8. Hlasování per rollam 
9. Různé 
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1. Zahájení Valné hromady 
 
Valnou hromadu zahájila předsedkyně MAS paní Bc. Petra Vojtěchová. 
 
 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
 
VH schválila návrh na jednotnou mandátovou, volební a návrhovou komisi ve složení 
Jitka Voglová, Lucie Kudlová a Michael Šatník. 
 

Usnesení:  
VH schvaluje mandátovou, volební a návrhové komise ve složení Jitka Voglová, 
Lucie Kudlová a Michael Šatník. 
 
Hlasování:  
43 … PRO 
  1 … PROTI 
  4 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 

3. Schválení programu Valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
VH projednala návrh programu VH a návrh na zapisovatelku Danu Dudkovou a návrh 
na ověřovatele zápisu Ing. Moniky Lampové a Františka Moravce.  
 

Usnesení:  
VH schvaluje program Valné hromady a volbu zapisovatelky Dany Dudkové               
a volbu ověřovatelů zápisu Ing. Moniky Lampové a Františka Moravce.  
 
Hlasování:  
47 … PRO 
  1 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 

4. Zpráva o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2020, Výroční zpráva 2020 
 
• Hlavní náplní činnosti MAS byla administrace projektů v jednotlivých operačních 

programech a animace území. Podrobnější informace je součástí bodu 4 tohoto 
zápisu. 

• Standardizace MAS – zpracování žádosti, registrace v systému, schválení MAS 
pro další období 2021 – 2027. 

• Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – dotazníkové šetření      
v území, jednání pracovních skupin, rozhovory se starosty v území, řízené 
rozhovory s veřejností. 

• Příprava projektových záměrů na nové programové období. 
• Podrobně o činnosti MAS hovoří výroční zpráva za rok 2020, kterou členové MAS 

obdrželi spolu s pozvánkou na Valnou hromadu MAS. 
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Operační program Zaměstnanost (zprávu přednesla Ing. Eva Hamplová) 
Podpořili jsme celkem 6 projektů částkou více než 25 mil. Kč. 
 
Projekty jsou zaměřeny na oblasti:  

- Podpora sociálního podnikání,  
- Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 
- Sociální služby 

 
Byly podpořeny projekty: 

• Město Dolní Poustevna 
• Město Jiříkov  
• Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa 
• Komunitní spolek CEDR 
• Firma CESAR TRADE z Varnsdorfu 
• Sociální podnik PPikanto z Jiřetína pod Jedlovou 

 
 
Integrovaný regionální operační program (právu přednesl Ing. Martin Kučera) 
Podpořili jsme celkem 36 místních projektů částkou více než 90 mil. Kč, jednalo se 
např. o tyto projekty: 
• Výstavba a rekonstrukce chodníků: Dolní Poustevna, Horní Podluží, Krásná Lípa, 

Rumburk, Šluknov – včetně nové autobusové zastávky, Velký Šenov 
• Přechod pro chodce: Jiříkov, Česká Kamenice 
• Výstavba cyklostezky: Šluknov – Rožany 
• Výstavba sociálních bytů, zázemí pro sociální rehabilitaci a samostatného bydlení: 

Jiříkov a Rumburk 
• Modernizace odborných učeben na základních a středních odborných školách, 

vybudování bezbariérových přístupů: Dolní Podluží, Česká Kamenice, Krásná 
Lípa, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf 

 
Alokace podpory celkem: 91 474 427 Kč 
Realizovaná opatření:  Bezpečnost dopravy, Zkvalitnění školství, Sociální    
                                           infrastruktura 
Celkem podáno projektů: 45 (9 projektů neprošlo hodnocením nebo vzdalo) 
Ukončené projekty:            22 
Projektů v realizaci:  14 
Počet vyhlášených výzev:   8 
Příprava vyhlášení výzev:  poslední výzva č. 9 (zkvalitnění školství) 
Alokace na poslední výzvu: cca 1 102 000 Kč 
 
 
Operační program Životního prostředí (zprávu přednesl Ing. Mgr. Marek 
Hartych) 
Podpořili jsme celkem 4 projekty částkou více než 7 mil. Kč. 
 
Všechny podpořené projekty jsou zaměřeny na oblast Revitalizace sídelní zeleně. 
O oblasti Výsadba dřevin mimo les a Likvidace invazivních druhů rostlin nebyl            
v území zájem. 
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Přehled realizovaných projektů:  
• Revitalizace zeleně v intravilánu města Dolní Poustevna – ošetření stávající 

zeleně, vysázení nové zeleně, vytvoření cest a instalaci mobiliáře apod. 
• Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště – obnova zeleně 

v parku 
• Revitalizace zeleně v obci Svor – ošetření stávající zeleně v obci, výsadba nové 

aleje na hřbitově 
• Revitalizace zeleně v Kamenickém Šenově – ošetření stávajících a výsadba 

nových dřevin 
 
Zhodnocení OP ŽP: 
• Nekvalitně připravená implementace OPŽP do CLLD, bylo řešeno na poslední 

chvíli (politicky a chaoticky – viz alokace pro naši MAS na likvidaci křídlatky ve výši 
69 mil. Kč) 

• Vybrané oblasti podpory jsou málo atraktivní, neřeší prioritní potřeby území             
v oblasti ochrany přírody a životního prostředí 

• Během programového období se podařilo prosadit další oblasti podpory (kromě 
zeleně v intravilánu také protierozní výsadby a výsadby v rámci ÚSES) 

• Z šesti vyhlášených výzev jsme obdrželi žádosti jen jedné (v poslední) výzvě 
• Zeleň v intravilánu prosadila naše MAS, nakonec se stala „nejúspěšnějším“ 

opatřením OPŽP v CLLD 
• Přesto panuje oboustranná nespokojenost jak na MŽP, tak v NS MAS ČR 
 
 
MAP II 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II (zprávu přednesla Hana 
Kracmanová) 
 
Do projektu se zapojila všechna školská zařízení z území Varnsdorfska                      
a Rumburska. Jedná se o 49 škol a školských zařízení. Na vzdělávací akce pro 
pedagogické pracovníky, děti a žáky jsme prozatím vynaložili 2,2 mil. Kč. Za čtyřleté 
období přispěje projekt k rozvoji vzdělávání celkovou částkou téměř 12 mil. Kč. 
 
Konkrétně: 
• Za období 2019–2020 jsme se potkali a diskutovali se stovkami pedagogických 

pracovníků a dalších odborníků. 
• Uspořádali jsme 22 odborných seminářů v regionu. 
• Zaštiťujeme 5 odborných pracovních skupin. 
• Podpořili jsme 870 pedagogických pracovníků ve vzdělávání. 
• Pro více než 6000 dětí a žáků jsme připravili zajímavé a zábavné vzdělávání. 
• 75 % škol se zapojilo do akcí spolupráce, podpořili jsme tak další tisíce dětí a 

žáků. 
 
V rámci Šablon I a II se podílíme na animaci 30 škol a školských zařízení, které 
realizují celkem 54 projektů s celkovou výší dotace přes 38 milionů korun. 
 
Cílem projektů je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská 
zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní 
kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 
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Konkrétně: 
• 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. 

• Největší zájem v našem regionu mají školy o oblast personální podpory - školní 
asistent, chůva, školní psycholog a školní speciální pedagog. 

• V roce 2020 bylo zahájeno zpracování žádostí v rámci výzvy Šablony III (výzva je 
stále otevřena), projekty bude možné realizovat až do roku 2023.  

• Dosud zaregistrovány 2 žádosti s dotací ve výši téměř 500 tis. Kč. 
 
 
Program rozvoje venkova (zprávu přednesl Ing. Mgr. Marek Hartych) 
V Programu rozvoje venkova se v současnosti realizuje 98 projektů na území MAS      
s částkou dotace téměř 31 mil. Kč. 
 
Projekty jsou zaměřeny na tyto oblasti:  
• Investice do zemědělských podniků 
• Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
• Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů 
• Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
• Podpora aktivit občanské společnosti – Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 
 
Příklady podpořených projektů: 
• Stavba haly pro uskladnění sena (Srbská Kamenice) 
• Rekonstrukce střechy (Kunratice) 
• Nákup zemědělské techniky (Šluknov, Krásná Lípa) 
• Vybavení pražírny kávy (Rumburk) 
• Modernizace dílny pro zpracování dřeva (Chřibská) 
• Nákup dřevoobráběcích strojů (Dolní Poustevna) 
• Pořízení technologie pro 3D modelování (Jiříkov) 
• Nákup nového užitkového vozu (Varnsdorf, Jiříkov) 
• Rekonstrukce rekreační chaty (Kytlice) 
• Nákup mobilního zařízení pro pořádání kulturních akcí (Dolní Poustevna) 
• Pořízení vybavení pro kulturní domy (Rybniště, Svor, Mikulášovice) 
 
 
V pondělí 22. 3. 2021 byla vyhlášena Výzva č. 7 k předkládání žádostí o dotaci     
v rámci níže uvedených fichí. O rozdělení alokace rozhodlo představenstvo na svém 
jednání dne 9. 3. 2021. 
 
Fiche 114 – Investice do zemědělských podniků 
                    alokace 4 490 840 Kč 
Fiche 117 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
                    alokace 2 494 912 Kč 
Fiche 421 – Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
                    alokace 2 993 896 Kč 
 
Příjem žádostí na MAS probíhá ve dnech 22. 3. – 20. 5. 2021. 
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Regionální značka Českosaské Švýcarsko regionální produkt (zprávu 
přednesla Mgr. Dana Štefáčková) 
 
V našem regionu je již certifikováno více než 40 výrobců a 15 zážitků.  
• Značka má podpořit místní producenty nebo organizátory zážitků, kteří hospodaří 

šetrně a tradičně. 
• Cílí také na výrobce, kteří vytváří unikátní produkty - inovativní a přizpůsobeny 

moderní době - nemusí být tedy nutně spojeny s tradicí.  
• Smyslem je tedy také podpora lokální ekonomiky. 
• MAS koordinuje certifikaci a marketing značky.  
• Jsme také součástí celorepublikové sítě ARZ = 28 regionů. 
•  Certifikace výrobků a zážitků –  2x ročně (12 členů komise) 
• Marketingové aktivity: propagační matriály, sociální sítě (WEB, Fcb + Instagram + 

Youtube) účast na akcích, spolupráce s DA České Švýcarsko 
 

Usnesení:  
VH schvaluje zprávu o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2020. 
 
Hlasování:  
44 … PRO 
  4 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 
Podrobný popis činnosti MAS Český sever obsahuje výroční zpráva za rok 2020, 
kterou členové MAS obdrželi v elektronické podobě spolu s pozvánkou na Valnou 
hromadu MAS. 
 

Usnesení:  
VH schvaluje výroční zprávu MAS Český sever za rok 2020. 
 
Hlasování:  
46 … PRO 
  2 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 
5. Zpráva o hospodaření za rok 2020 
 
Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesla Yveta Slánková. 
 
Pohyb na účtech: 

• Grant Libereckého kraje (GLK) – 60 000 Kč 
• Grant Ústeckého kraje (GÚK) – 140 342,60 Kč 
• SCLLD – 3 517 663,81 Kč 
• Místní akční plán II (MAP II) – 2 588 593,83 Kč 
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Zpráva o hospodaření za rok 2020: 
 

• Náklady: 6 787 516,22 Kč 
• Výnosy: 7 073 202,93 Kč 
• Výsledek hospodaření: 285 686,71 Kč 
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Výrok nezávislého auditora ze dne 28.5. 2020 o auditu účetní závěrky:  
 
Účetní uzávěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv spolku MAS Český sever, z. s. k 31.12. 2019 a nákladů a výnosů a 
výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12. 2019 v souladu s českými účetními  
předpisy. 
 

Usnesení:  
VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2020 s výsledkem 285 686,71 Kč. 
 
Hlasování:  
44 … PRO 
  4 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 
 
6. Informace o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
    (SCLLD) na období 2021 – 2027  
 
 
Zprávu o přípravě SCLLD na období 2021 – 2027 přednesl Ing. Mgr. Marek Hartych. 
 
• Aktuálně se na úrovni NS MAS ČR vyjednává zapojení až do 6 operačních 

programů (IROP, OPŽP, OP JAK, OP TAK, OPZ, SZP) 
• Další zdroje  - Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace, Program 

spolupráce Česko – Sasko, národní dotace 
• Aktuálně tvoříme Koncepční část strategie, v rámci příprav jsme: 
 - vytvořili online dotazník – vyhodnocuje se 272 odpovědí 
 - ustavili 8 pracovních skupin pro jednotlivé oblasti 
 - provedli šetření na všech obcích v území (se starosty) 
 - oslovili experty a stakeholdery 
• Nyní zpracováváme získané informace tak, aby Strategie v maximálně možné 

míře odrážela potřeby území a řešila jeho hlavní problémy. 
 
 

Usnesení:  
VH bere na vědomí informaci o přípravě Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje na období 2021 – 2027. 
 
Hlasování:  
44 … PRO 
  4 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 
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7. Představení nominovaných osob do orgánů MAS (představenstvo, výběrová 
    komise, kontrolní a monitorovací výbor) 
 
Na Valné hromadě je nutné schválit složení povinných orgánů MAS, tj. 
představenstva, výběrové komise a kontrolního a monitorovacího výboru na nové 
období 2021 – 2024. Nově platí tříletý mandát i pro výběrovou komisi. Kancelář MAS 
proto vyzvala členy MAS, aby do stanovené lhůty zasílali písemné nominace na 
obsazení uvedených orgánů. Do uzávěrky 15. 3. 2021 obdržela kancelář MAS 
následující návrhy: 
 
a) Představenstvo MAS: 
 
Bc. Petra Vojtěchová 

- Kandiduje za Svazek obcí Tolštejn 
- Zájmová skupina cestovní ruch 
- Veřejný sektor 

 
Robert Holec 

- Kandiduje za Svazek obcí Sever 
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Veřejný sektor 

 
Pavel Svoboda 

- Kandiduje za Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska 
- Zájmová skupina cestovní ruch 
- Soukromý sektor 

 
Bc. Jan Šmíd 

- Kandiduje za České Švýcarsko o. p. s. 
- Zájmová skupina cestovní ruch 
- Veřejný sektor 

 
Luboš Kudla 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina environmentální oblast + zemědělství + životní prostředí 
- Soukromý sektor 

 
Miroslav Řebíček 

- Kandiduje za CEDR – komunitní spolek 
- Zájmová skupina sociální oblast 
- Soukromý sektor 

 
Ing. Miluše Trojanová 

- Kandiduje za Mopedos Torpedos Mikulášovice 
- Zájmová skupina podnikání 
- Soukromý sektor 
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Blanka Petružálková 
- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina environmentální oblast + zemědělství + životní prostředí 
- Soukromý sektor 

 
Vlastimil Jura 

- Kandiduje za Mladí chovatelé zvířat, p. s. Mikulášovice 
- Zájmová skupina NNO + spolková činnost 
- Soukromý sektor 

 
Jaroslav Suchánek 

- Kandiduje za J + S s. r. o. 
- Zájmová skupina podnikání 
- Soukromý sektor 

 
Jan Papajanovský 

- Kandiduje za Město Česká Kamenice 
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Veřejný sektor 

 
 
b) Výběrová komise MAS: 
 
Mgr. Filip Mágr 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina NNO + spolková činnost 
- Soukromý sektor 

 
Iveta Malá 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Soukromý sektor 

 
Ing. Mgr. Vít Friml 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina environmentální oblast + zemědělství + životní prostředí 
- Soukromý sektor 

 
Ing. Monika Lampová 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina sociální oblast  
- Soukromý sektor 

 
Michal Polesný 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina sociální oblast 
- Soukromý sektor 
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Irena Uhlířová  
- Kandiduje za Obec Okrouhlá 
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Veřejný sektor 

 
Tomáš Fúsek 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina kultura, památky, historie, tradice 
- Soukromý sektor 

 
Mgr. Jiří Semerád 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Soukromý sektor 

 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová 

- Fyzická osoba  
- Zájmová skupina veřejná správa/veřejný sektor 
- Soukromý sektor 

 
Mandát členů výběrové komise bude počínaje rokem 2021 tříletý. 
 
 
c) Kontrolní a monitorovací výbor:  
 
Helena Křížková 

- Kandiduje za Svazek obcí Českého Švýcarska 
- Zájmová skupina cestovní ruch 
- Veřejný sektor 

 
Ing. Dana Vorlová 

- Kandiduje za Partnerství pro Český Sever 
- Zájmová skupina Podnikání 
- Soukromý sektor 

 
Libuše Broklová 

- Fyzická osoba 
- Zájmová skupina podnikání 
- Soukromý sektor 

 

Usnesení:  
VH bere na vědomí nominaci osob do volených povinných orgánů MAS, a to  
představenstva, výběrové komise a kontrolního a monitorovacího výboru. 
 
Hlasování:  
46 … PRO 
  2 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 
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Usnesení:  
VH schvaluje platnost mandátu výběrové komise s platností na 3 roky. 
 
Hlasování:  
47 … PRO 
  1 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 
8. Hlasování per rollam 
 
Členská základna (Valná hromada) bude vyzvána kanceláři MAS e-mailem k účasti 
na hlasování o usneseních a o volbě členů do představenstva, výběrové komise a 
kontrolního a monitorovacího výboru formou per rollam. 
 

Usnesení:  
VH schvaluje hlasování o usneseních a o volbě členů do představenstva, výběrové 
komise a kontrolního a monitorovacího výboru MAS formou per rollam. 
 
Hlasování:  
47 … PRO 
  1 … ZDRŽEL/A SE 
Schváleno. 

 
 
9. Různé 
 

- Hlasování členů MAS (Valné hromady) o usneseních a o volbě povinných 
orgánů proběhne formou per rollam ve dnech 29. 3. až 31. 3. 2021.  

- Výsledky sčítání obdržených hlasovacích lístků zašle kancelář MAS členům 
mandátové, návrhové a volební komise ke schválení. 

- Schválené výsledky hlasování sdělí kancelář MAS členské základně (Valné 
hromadě) MAS Český sever. 

- Představenstvo v novém složení na svém nejbližším jednání zvolí ze svého 
středu předsedu na období let 2021 – 2024. 

 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Ing. Monika Lampová, Agentura Pondělí 
František Moravec, starosta obce Staré Křečany 
- souhlas ověřovatelů je uložen v archivu MAS jako příloha tohoto zápisu 
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