
  
 
 

Zápis 
 

z jednání představenstva MAS Český sever, z. s., 
kancelář MAS Český sever, 22. 4. 2021 

 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (jednání se zúčastnilo celkem 8 členů představenstva, 
               z toho 7 členů s fyzickou účastí a 1 člen on-line viz foto) 
 

 

počet přítomných 
subjektů 

zastoupení v %  
podle sektorů  

Veřejný sektor 3 38 % 

Soukromý sektor   5 62 % 

Celkem  8 100 % 

 
 
Program:  
 
1. Rekapitulace výsledků hlasování per rollam o usneseních VH 25. 3. 2021,  
    výsledky hlasování per rollam o volbě povinných orgánů MAS 
2. Volba předsedy MAS na období 2021 – 2024 
3. Informace o realizaci a tvorbě SCLLD 
4. Různé 
    - úprava interních předpisů MAS 
    - změna v členské základně MAS 
    - členské příspěvky na další období, financování 2021 
5. Diskuse  
6. Závěr 
 
 
1. Rekapitulace výsledků hlasování VH 25. 3. 2021 
 
a) Výsledky hlasování per rollam o usneseních Valné hromady MAS  
 
Valná hromada MAS Český sever se konala on-line dne 25. 3. 2021. Kancelář MAS 
vyzvala členy MAS k hlasování o schválení navržených usnesení. Hlasování 
probíhalo ve dnech 29. 3.  31. 3. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 48 členů 
z celkového počtu 67 členů MAS. Z počtu 48 hlasujících bylo následující zastoupení 
sektorů: 
 
Soukromý sektor ………. 33 platných hlasů (69 %) 
Veřejný sektor …………. 15 hlasů (31 %) 
 
 
 



Valná hromada schválila nebo vzala na vědomí následující usnesení: 
 
VH schvaluje: 
- návrh mandátové, návrhové a volební komise ve složení Jitka Voglová, Lucie 

Kudlová, Michael Šatník 
- návrh programu Valné hromady, volbu zapisovatelky Dany Dudkové a ověřovatelů 

zápisu 
    Ing. Moniky Lampové a Františka Moravce 
- zprávu o činnosti a realizaci SCLLD za rok 2020 
- výroční zprávu MAS Český sever za rok 2020 
- zprávu o hospodaření MAS Český sever za rok 2020 s výsledkem hospodaření  
    285 686,71 Kč 
-   hlasování o usneseních formou per rollam 
-   volbu výběrové komise s platností na 3 roky 
  
VH bere na vědomí: 
- informaci o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na 

období 2021 – 2024 
- nominaci osob do volených orgánů MAS, tj. představenstva, výběrové komise  
    a kontrolního a monitorovacího výboru 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu o výsledku hlasování per 
rollam ve dnech 29. – 31. 3. 2021 o schválení usnesení Valné hromady MAS Český 
sever. 

 
 
b) Výsledky hlasování per rollam o volbě povinných orgánů MAS na období let    
     2021 – 2024 
 
Představenstvo MAS: 
 
Veřejný sektor:  
Bc. Petra Vojtěchová (Svazek obcí Tolštejn) 
Robert Holec (Svazek obcí Sever) 
Bc. Jan Šmíd (České Švýcarsko o. p. s. 
 
Soukromý sektor: 
Pavel Svoboda (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska) 
Luboš Kudla (FOP) 
Miroslav Řebíček (CEDR – komunitní spolek) 
Ing. Miluše Trojanová (MOPEDOSTORPEDOS) 
Blanka Petružálková (FOP) 
Jaroslav Suchánek (J plus S s. r. o.) 
 
 
 
 
 



 
Výběrová komise: 
 
Veřejný sektor:  
Obec Okrouhlá (Irena Uhlířová) 
 
Soukromý sektor: 
Mgr. Filip Mágr 
Iveta Malá 
Ing. Monika Lampová 
Tomáš Fúsek 
Bc. Jiří Semerád 
Michal Polesný 
Ing. Bc. Ludmila Hejdová 
Ing. Mgr. Vít Friml 
 
 
Kontrolní a monitorovací výbor: 
 
Veřejný sektor: 
Helena Křížková (DSO České Švýcarsko) 
 
Soukromý sektor: 
Ing. Dana Vorlová (Partnerství pro Český Sever) 
Libuše Broklová (FOP) 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu o výsledku hlasování per 
rollam ve dnech 29. – 31. 3. 2021 o volbě povinných orgánů MAS na období let 2021 
– 2024. 

 
 
 
2. Volba předsedy MAS na období 2021 – 2024 
                    
Do uzávěrky 21. 4. 2021 přijala kancelář MAS tyto nominace na obsazení funkce 
předsedy MAS: 
  
1. Bc. Petra Vojtěchová 
2. Pavel Svoboda 
3. Ing. Miluše Trojanová 
 
Diskuse: 
 
Pavel Svoboda: do funkce předsedkyně MAS navrhuji Petru Vojtěchovou, svoji 
nominaci odmítám 
 
Petra Vojtěchová: nominaci přijímám 
 



Miluše Trojanová: děkuji za důvěru, avšak nominaci nepřijímám a podporuji nominaci 
Petry Vojtěchové 
 
Po odmítnutí nominace dvou výše uvedených kandidátů zůstala jediná kandidátka, a 
to paní Petra Vojtěchová, která byla přítomnými členy jednomyslně zvolena 
předsedkyní MAS Český sever na období 2021 – 2024. 
  
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje volbu Bc. Petry Vojtěchové do funkce 
předsedkyně MAS Český sever na období let 2021 – 2024. 

 
 
3. Informace o realizaci a tvorbě SCLLD 
 
Ved. prac. SCLLD Ing. Eva Hamplová informovala přítomné o stavu realizace SCLLD 
a o tvorbě SCLLD na období 2021 – 2027. Prošli jsme úspěšně standardizací a 
novou Strategii chceme projednávat za účasti veřejnosti. Z rozhovoru předsedou NS 
MAS ČR se zástupci MMR vyplývá, že všechny dotační programy a smlouvy se 
budou řešit nejdříve až v roce 2022, což představuje problém pro sestavení plánu 
financování atd. Na pracovní skupině projednáme strategické cíle.  
 
Pokud nám to situace umožní, uspořádáme Valnou hromadu MAS v Kulturním domě 
v Rybniště ke schválení koncepční části Strategie a na ŘO předáme akční plány. 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí zprávu o realizaci stávající 
SCLLD a o tvorbě SCLLD na období 2021 – 2027. 

 
 
4. Různé 
 
a) Úprava interních předpisů MAS 
 
Vzhledem k nastavení nových limitů pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
byla aktualizována interní směrnice č. 2 Pořizování, nakládání s majetkem a 
odpisový plán s následující úpravou textu: 
 
Drobným nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek s pořizovací cenou 
nižší než 40 tis. Kč 80 tis. Kč. Tento majetek bude účtován při pořízení bez dalšího 
sledování v operativní evidenci. 
 
Drobným hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek s pořizovací cenou nižší 
než 40 000 Kč 80 tis. Kč a dobou použití delší než 1 rok. Tento majetek bude při 
pořízení účtován na příslušnou analytiku účtu 501. O majetku v pořizovací ceně vyšší 
než 5 tis. Kč 10 tis. Kč vede účetní firma operativní evidenci až do jeho vyřazení. 
 
 



Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje úpravu interní směrnice č. 2 Pořizování, 
nakládání s majetkem a odpisový plán: 
 
Drobným nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek s pořizovací cenou 
nižší než 80 tis. Kč. Tento majetek bude účtován při pořízení bez dalšího sledování v 
operativní evidenci. 
 
Drobným hmotným majetkem se rozumí hmotný majetek s pořizovací cenou nižší 
než 80 tis. Kč a dobou použití delší než 1 rok. Tento majetek bude při pořízení 
účtován na příslušnou analytiku účtu 501. O majetku v pořizovací ceně vyšší než 10 
tis. Kč vede účetní firma operativní evidenci až do jeho vyřazení. 

 
 
b) Změna v členské základně MAS 
 
MAS Český sever obdržela žádost Farního sboru Starokatolické církve ve Varnsdorfu 
o zrušení svého členství v MAS. 
 
Vzhledem k úmrtí člena MAS pana Mirko Bernase zaniklo jeho členství v MAS. Ze 
stejných důvodů zaniklo členství Odbytového družstva Chovatel v MAS, neboť jeho 
statutární zástupce, pan Bohumil Kudla, rovněž zemřel. 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever schvaluje ukončení členství FS Starokatolické 
církve ve Varnsdorfu, Odbytového družstva Chovatel a pana Mirko Bernase v MAS 
Český sever.  

 
 
c) Členské příspěvky na další období, financování MAS v roce 2021 
 
Ing. Eva Hamplová předložila členům MAS přehled financování MAS v roce 2021: 
 

  Příjmy MAS Výdaje MAS  

Členské příspěvky MAS 32 000   64 členů MAS 

Poplatek DF České Švýcarsko   5 739  
Členský příspěvky NS MAS ČR   15 000  

Poplatky Regionální značka 21 487,6 13 000  
Strategie CLLD 2 657 883,4 2 797 772 CLLD 95% dotace 

GÚK - dofinancování režijních 
nákladů 139 888,6 0 smlouva kraj ÚK 

GLK - poradenství 60 000   smlouva kraj Lbc 

MAP 4 156 220,6 4 156 220,6 MAP II 100% dotace 

Projekt MŽP - Desatero udržit. CR 205 700 242 000  

NP ČŠ - Metodika Partner NP 100 000    

  7 319 692,6 7 195 992,6  

Rozdíl V + P 123 700   

 
 



Výše členských příspěvků činí 500 Kč za jednoho člena – právnickou i fyzickou 
osobu. Při současném stavu členské základny MAS, tj. 64 členů, je příjem do 
rozpočtu MAS z členských příspěvků 32 tis. Kč. 
 
Pro ilustraci uvádíme namátkou srovnání členských příspěvků u těchto MAS: 
- MAS LAG Podralsko: členské příspěvky 2 tis. Kč/rok 
- MAS Kyjovské Slovácko v pohybu: příjem celkem 794 000 Kč = 13 Kč/obyvatel 

(podle počtu obcí na území MAS) 
- MAS Opavsko: od obcí příspěvek 1 173 000 Kč = 20 Kč/obyvatele; polovinu 

částky z uvedeného příspěvku vrací MAS zpět do fondu na komunitní rozvoj 
v území MAS (obdoba naší výzvy na podporu spolkové činnosti z r. 2019) 

- MAS Posázaví: příspěvek cca 3 346 tis. Kč/rok, což vychází cca 85 tis. Kč/obec  
 
V současném programovém období přišlo do regionu na podporu místních projektů 
170 mil. Kč prostřednictvím MAS Český sever.  
 
Na nové programové období je pro MAS v ČR vyčleněno 2,5 mld. Kč, což je zhruba 
stejná částka jako v tomto období. Náš rozpočet je 22 mil. Kč. MAS by potřebovala 
na dofinancování režijních nákladů 2 mil. Kč. Připadá v úvahu několik možností, jak 
tuto chybějící částku získat: buď od Kraje, formou příspěvků z území, vydělá si ji 
sama. 
 
MAS je podle počtu obyvatel na jejím území jedna z největších MAS v ČR. Pokud 
bychom uvažovali o možnosti získat chybějící částku formou příspěvků z území 
MAS, pak by při současném počtu obyvatel v území MAS bylo nutné počítat 
s každoročním dotováním ve výši cca 333 tis. Kč, což odpovídá částce 4,5 
Kč/obyvatele ročně.  
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever bere na vědomí přehled financování MAS v roce 
2021. 

 
 
5. Diskuse 
 
Pavel Svoboda: při počtu 64 členů MAS s ročním členským příspěvek 5 200 Kč 
bychom se dostali na potřebnou částku cca 330 tis. Kč 
 
Eva Hamplová: uvažuji o tom, že bychom to měli řešit formou příspěvku obce 
v území a ne jako příspěvek člena MAS 
 
Pavel Svoboda: u větších měst nemá tento návrh šanci na úspěch, u malé obce 
půjde vzhledem k nízkému počtu obyvatel o částku, kterou si obec pravděpodobně 
může dovolit uvolnit ze svého rozpočtu 
 
Jan Šmíd: tuto záležitost bude nutné vykomunikovat se starosty a ti se zastupiteli na 
svých obcích 
 
Robert Holec: záleží na každém starostovi, jak podá tuto záležitost „svému“ 
zastupitelstvu před hlasováním 



 
Eva Hamplová: do MAS začátek letošního roku vstoupili do MAS nositelé regionální 
značky. Musíme brát ohled na to, že platí 500 Kč za členství v MAS, což je stejná 
částka, kterou dosud platili každý rok za certifikaci svých výrobků. 
 
Také je rozdíl mezi tím, kdo je (platícím) členem MAS a kdo „pouze“ leží na území 
MAS (to se týká obcí). 
 
Robert Holec: roční členský příspěvek 500 Kč je směšný, je to „socialismus“ 
 
Jan Šmíd: neumím si představit, jak u MAS nastavit obchodní model 
 
Pavel Svoboda: souhlasím s názorem odstupňovat výši členského příspěvku podle 
typu (subjektu) člena MAS, např.: 
 
obec s počtem obyvatel do 1 tis. obyvatel ……………………..    5 tis. Kč 
                                       do 5 tis. obyvatel ……………………..  10 tis. Kč 
                                       do 15 tis. obyvatel ……………………  15 tis. Kč 
                                       do 20 tis. obyvatel ……………………  20 tis. Kč 
 
Miroslav Řebíček: roční příspěvek 500 Kč je směšný, pojďme se bavit o změně 
členských příspěvků a připravit strategii, jak oslovit obce a jakou formou je požádat        
o příspěvek na chod MAS. Měli bychom jim předložit svůj návrh na výši příspěvku a 
dát jim prostor pro vyjádření jejich návrhu. 
 
Petra Vojtěchová: navýšení členských příspěvků do MAS je potřeba, asi ne všichni 
budou sdílet stejný názor. Měli bychom zmapovat strukturu členské základny podle 
toho, zda se jedná o obce, neziskovky, právnické a fyzické osoby podnikající, 
zemědělce. Vzít při stanovení členského příspěvku např. podle ročního obratu (u PO 
a FOP)? 
 
Pavel Svoboda: jaká je struktura při současném počtu 64 členů? 
 
Eva Hamplová: z aktuálního stavu 64 členů MAS vyplývá tato struktura: 
 
PO, FOP ……………….. 17 členů 
Obce a svazky obcí …… 21 členů 
Zemědělci ………………   9 členů 
NNO ……………………. 14 členů 
p. o. ………………………  2 členové 
o. p. s. ……………………  1 člen 
 
 
Eva Hamplová: MAS připraví tabulku, ze které bude vyplývat návrh částky členských 
příspěvků na provoz MAS 
 
 

Hlasování o usnesení: 
8 ….. PRO  
Představenstvo MAS Český sever ukládá Ing. Evě Hamplové připravit návrh na 
úpravu členských příspěvků MAS. 



6. Závěr 
 
Jednání představenstva bylo ukončeno v 15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Petra Vojtěchová 
předsedkyně MAS Český sever, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Dudková 


