
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 9. 3. 2021 

 
 
 
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. Realizace SCLLD  
2. Informace přípravě SCLLD na období 2021 – 2027 
3. Schválení Výzvy č. 7 PRV a stanovení alokace 
4. Příprava VH MAS Český sever 25. 3. 2021 
5. Financování provozu MAS 
6. Schválení aktualizovaných interních postupů PRV 
7. Projekty MAS 
8. Různé 
 
 
1. Realizace SCLLD 
 
Aktuální stav čerpání finančních prostředků na podporu projektů: 

- PRV: zbývající alokace (částka bude zjištěna dotazem na RO SZIF) bude 
navýšena o částku na předfinancování nového programového období, Výzvu 
č. 7 vyhlásí MAS v březnu 2021 

- IROP: zbývající alokace ve výši 1 102 138 Kč bude použita na Výzvu č. 9, 
která bude vyhlášena zřejmě v květnu 2021.  

- OP Zaměstnanost: alokace byla vyčerpána 
- OP Životní prostředí: byly podpořeny celkem 4 žádosti, které se týkaly 

realizace sídelní zeleně 
-  

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu o stavu realizace SCLLD. 

 
 



2. Informace přípravě SCLLD 2021 – 2027 
 
Projektový manažer IROP Ing. Martin Kučera oslovil e-mailem dne 24. 2. 2021 všech 
41 obcí z území MAS Český sever s žádostí o vyplnění tabulky, v nichž by obce 
mohly vyznačit své plánované projekty, které by bylo možné financovat z IROP 
v novém programovém období prostřednictvím MAS Český sever. Struktura 
jednotlivých projektů by měla obsahovat název, předpokládaná výše nákladů a 
nejvyšší stupeň projektové dokumentace. Získané informace budou použity pro 
stanovení priorit v těchto aktivitách: 
 
- Bezpečnost v dopravě 
- Infrastruktura pro cyklodopravu  
- Revitalizace veřejných prostranství 
- SDH – JPO II, III a V 
- MŠ a zařízení typu dětské skupiny 
- ZŠ (odborné učebny) a rekonstrukce učeben neúplných škol 
- Infrastruktura pro sociální služby  
- Revitalizace kulturních památek  
- Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí 
- Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu  
 
Protože s předpokládanou alokací pro MAS nelze realizovat všechny aktivity, lze 
předpokládat, že dojde k výběru tří, čtyř aktivit, které bude MAS administrovat. 
 
Představenstvo MAS by tedy mělo vybrat cca 2 – 4 priority, pro které bychom začali 
zpracovávat podklady ke strategickým rámcům v nové SCLLD. 
 
Diskuse: 
 
Eva Hamplová: problematika cestovního ruchu byla v tomto období opomíjena, 
navrhuji ji jako důležité téma. Pokud jde o cyklostezky, cena za vybudování 1 km 
cyklostezky je cca 5 mil. Kč, což je velmi finančně náročné. O budování nových 
chodníků v obcích (aktivita Bezpečnost dopravy) by se měla postarat obec a neměla 
by proto čerpat dotaci na chodníky prostřednictvím MAS, lze využít dotaci v rámci 
„velkého“ IROP. 
 
Robert Holec: památky pomáhají ve finančním přínosu do rozpočtu obce. Každá 
oblast má samozřejmě své příznivce i odpůrce. 
 
Pavel Svoboda: záleží na připravenosti obcí podávat projekty. Pro obce by byla velká 
pomoc podpořit vybavenost obcí. 
 
Bc. Jan Šmíd: doporučuji využít výstupy z dosavadních jednání PS pro cestovní ruch 
ve 12/2020 (parkoviště, toalety na parkovištích pro návštěvníky, vybudování sítě WC, 
investice do informačních technologií). 
 
Petra Vojtěchová: v rámci cestovního ruchu nemusí na dotaci dosáhnout každá obec. 
Podpora cestovního ruchu ano, ale ne bez současného zkvalitnění infrastruktury. 
 



Martin Kučera: MAS se shoduje na podpoře cestovním ruchu a na revitalizaci 
kulturních památek 
 
Pavel Svoboda: navrhuji veřejná prostranství, cestovní ruch a kulturní památky 
 
 
Na závěr diskuse zazněla shoda na těchto třech tématech: 

- Kulturní památky 
- Cestovní ruch 
- Veřejná prostranství 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje podporu kulturních památek, cestovního 
ruchu a revitalizaci veřejných prostranství jako priority, které budou tvořit strategické 
rámce IROP v nové SCLLD. 

 
 
3. Schválení Výzvy č. 7 PRV a stanovení alokace 
 
Byla prodiskutováno a schváleno vyhlášení Výzvy č. 7 pro předkládání žádostí o 
dotaci z Programu rozvoje venkova. Přesná výše alokace bude zjištěna dotazem na 
RO SZIF v Ústí nad Labem těsně před podáním žádosti MAS o schválení výzvy ze 
strany RO SZIF. Vzhledem k trvajícímu zájmu žadatelů rozhodlo představenstvo, že 
předmětem výzvy budou tyto následující fiche 114, 117 a 421 s tím, že zjištěná výše 
alokace (kolem cca 10 mil. Kč) bude na fiche rozdělena následujícím klíčem: 
 
Fiche 114 (podpora zemědělských podniků) …….. 45 % z celkové alokace 
Fiche 117 (podpora nezemědělských činností) ….  25 % z celkové alokace 
Fiche 421 (kulturní a spolková zařízení) ……….…  30 % z celkové alokace 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje vyhlášení Výzvy č. 7 v březnu 2021, 
jejíž součástí budou fiche 114, 117 a 421. Zbývající alokace bude rozdělena 
následovně: 45 %  na projekty ve fichi 114, 25 % na projekty ve fichi 117 a 30 % na 
projekty ve fichi 421. 

 
 
4. Příprava VH MAS Český sever 25. 3. 2021 
 
Ing. Eva Hamplová informovala o probíhající přípravě Valné hromady MAS Český 
sever, která proběhne 25. 3. 2021. Do konce března platí současné složení 
povinných orgánů MAS, a to představenstva, výběrové komise a kontrolního a 
monitorovacího výboru. S ohledem na nouzový stav proběhne valná hromada online 
a hlasování o usneseních a volbě orgánů MAS bude provedeno per rollam v souladu 
se stanovami MAS. 
 
Kancelář MAS Český sever vyzvala členy MAS o zasílání písemných nominací do 
povinných orgánů MAS s tím, že uzávěrka nominací je 15. 3. 2021. Dosavadní 
členové výběrové komise projevili zájem o práci v komisi i v dalším období, které 



bude nově již tříleté jako u ostatních dvou orgánů (dosud bylo nutné obnovit nebo 
potvrdit složení výběrové komise každý rok). 
 
Kancelář MAS obdržela rezignaci pana Petra Houdka na své členství 
v představenstvu MAS ze zdravotních důvodů. Dále v představenstvu ukončil svou 
činnost pan Vlastimil Jura, neboť spolek ČSCH, ZO koček, který pan Jura 
v představenstvu zastupoval, ukončil své členství v MAS k 31. 12. 2020.  
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí rezignaci pana Petra Houdka na 
své členství v představenstvu MAS Český sever. 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje konání Valné hromady MAS Český 
sever dne 25. 3. 2021, která se bude konat online.  

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje, aby hlasování o usneseních Valné 
hromady a o volbě do povinných orgánů MAS bylo uskutečněno formou per rollam. 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje podporu kulturních památek, cestovního 
ruchu a revitalizaci veřejných prostranství jako priority, které budou tvořit strategické 
rámce IROP v nové SCLLD. 

 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje, aby volba členů výběrové komise MAS 
Český sever platila na období 3 let. 

 
 

5. Financování provozu MAS 
 

Ing. Eva Hamplová informovala o stavu financování MAS. Snahou MAS je 
maximálně šetřit výdaje a proto navrhuje, aby MAS ukončila své členství 
v Destinačním fondu České Švýcarsko s ohledem na současnou výši členského 
příspěvku s tím, že částka v dalších letech bude ještě dále stoupat (viz následující 
tabulka):  
 

Výše příspěvků dle úrovně členství a vývoj v dalších letech: 

 



Pro vystoupení MAS z DF ČŠ je argument, že MAS sama zajišťuje veškerou agendu 
v souvislosti s regionální značkou Českosaské Švýcarsko regionální produkt.          
Ing. Eva Hamplová navrhuje vystoupení z DF ČŠ s tím, že v zájmu MAS je i nadále 
s tímto subjektem úzce spolupracovat.  
 
Jan Šmíd: DF ČS má odstupňovaná 3 členství (mini, standard, premium) s tím, že i 
ta nejnižší částka členského příspěvku je pro člena výhodná z více pohledů, kdy 
může využívat např. informační servis DF a propagaci RZ. 
 
Petra Vojtěchová: jsem názoru, že subjekty jako MAS nebo KČT by si zasloužily 
např. čestné členství. 
 
Eva Hamplová: o čestném členství jsme jednali již v minulosti s tehdejším ředitelem 
panem Ing. Rakem. Žádná smlouva o spolupráci mezi MAS a o. p. s. České 
Švýcarsko uzavřena není. 
 
Pavel Svoboda: vystoupení MAS z DF ČŠ nepodporuji. 
 
Eva Hamplová: navrhuji platit členský příspěvek destinačnímu fondu ve výši 2 tis. Kč 
nebo např. příspěvek do budoucna zmrazit na hranici 5 tis. Kč za rok. Pro rok 2021 
nebudeme nic měnit, ale budeme s DF ČŠ jednat o úpravě financování MAS do 
budoucna. 
 
Pavel Svoboda: souhlasím a jsem názoru, že v případě neziskovek by se mělo vzít 
v úvahu členství nebo nečlenství, zmrazení částek atd. 
 
Pavel Svoboda: prosadit u jednotlivých obcí finanční pomoc bude složité. Otázka zní, 
zda si MAS dokáže vydělat, kolik má zaměstnanců a zda je možné prosadit určité 
procento z dotace na provoz MAS. 
 
Eva Hamplová: dnes tuto problematiku nechci otevírat, protože zatím ani nevíme, o 
jakou částku by se jednalo. V současné době již máme odčerpanou poloviční částku 
z roku 2023, končíme tedy v polovině roku 2023. Doufáme, že se program rozjede, 
abychom nemuseli dofinancovávat provoz MAS z úvěru apod. NS MAS ČR jedná 
s MMR. Navrhuji samostatné jednání představenstva pouze na toto téma. Ústecký 
kraj nám každý rok přispívá na základě smlouvy o spolupráci, dostáváme 5 % na 
dofinancování režijních výdajů IROP. Smlouva je do roku 2023. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever ukládá Ing. Evě Hamplové projednat s ředitelem     
o. p. s. České Švýcarsko platbu symbolické částky členského příspěvku od MAS 
Český sever a dalších zájmových spolků. 

 
 
6. Schválení aktualizovaných interních postupů PRV 
 
MAS na základě aktualizace Pravidel 19.2.1 bylo nutné upravit interní postupy pro 
příjem, kontrolu, výběr, schvalování a následnou administraci podpořených žádostí      
o dotaci z Programu rozvoje venkova. Úprava směrnice umožní naší MAS přesouvat 



nevyčerpanou alokaci z jedné fiche do druhé fiche, kde je naopak převis projektů        
a alokace nedostačující. 
 
Úprava formulace interních postupů je konzultována s RO SZIF a nová verze 
směrnice bude součástí dokumentů Výzvy č. 7. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje aktualizaci interních postupů PRV 
s platností od Výzvy č. 7. 

 
 
7. Projekty MAS  
 

Ing. Mgr. Marek Hartych informoval o záměru MAS Český sever podat žádost o 
asistenční voucher ÚK pro přípravu projektového záměru CEP/MANU HUB 
Varnsdorf ve výši 500 tis. Kč s 15% spoluúčastí žadatele. 
 
MAS zřídí v souvislosti s uvedeným projektem pracovní skupinu pro jeho přípravu a 
realizaci. 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje podání žádosti o Asistenční voucher ÚK 
pro předprojektovou přípravu záměru CEP/MANU HUB Varnsdorf ve výši 500 tis. Kč 
s 15% spoluúčastí žadatele. 

 
 

Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje zřízení Pracovní skupiny pro přípravu a 
realizaci projektu CEP/MANU HUB Varnsdorf. 

 
 
8. Různé 
 
- Ing. Eva Hamplová informovala přítomné členy, že dne 27. 1. 2021 zemřel pan 

Bohumil Kudla, který zastával funkci člena v kontrolním a monitorovacím výboru 
MAS za Odbytové družstvo Chovatel. Protože pan Kudla byl současně také 
členem inventarizační komise při KMV, je nutné schválit nové složení této komise. 
Ing. Eva Hamplová proto předložila členům představenstva návrh na obsazení 
komise v tomto složení: 
 
Marcela Sabolová – soukromý sektor (fyzická osoba podnikající) 
Helena Křížková – veřejný sektor (Svazek obcí Českého Švýcarska) 
Yveta Slánková – soukromý sektor (Partnerství pro Český Sever) 
 
 
 
 

 



Hlasování o usnesení: 
7 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje inventarizační komisi MAS Český sever 
ve složení Marcela Sabolová (soukromý sektor), Helena Křížková (veřejný sektor)        
a Yveta Slánková (soukromý sektor). Podmínka, že veřejný sektor nesmí překročit       
49 %, je tak dodržena. 

 
- Ing. Eva Hamplová informovala o tom, že Město Varnsdorf požádalo naši MAS       

o zpracování aktualizace svého rozvojového plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 


