
Zápis z jednání Představenstva MAS Podještědí 

25. 11. 2019 
 

Místo konání: Český Dub 

Zahájení: 9.00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

 

1) Kontrola zápisu z minulého představenstva 
2) Hlasování per rollam – v souladu se Stanovami a jednacím řádem bylo uplatněno 

hlasování per rollam v období mezi zasedáním představenstva. Touto formou byly 

schváleny tyto dokumenty: Text výzev IROP – 4. výzva Bezpečnost dopravy II, 5. 

výzva Cyklodoprava II, 6. Sociální bydlení, 7. Sociální služby a komunitní centra – 

hlasovalo 5 pro/4 se zdrželi. Text a vyhlášení výzev bylo schváleno. 

3) Volba předsedy a místopředsedů – 5. 11. 2019 proběhla VH spolku, kde bylo 

zvoleno představenstvo ve složení: Veřejný sektor: Obec Bílá - zástupce František 

Pospíšil, Obec Janov nad Nisou – zástupce Mgr. David, Obec Světlá pod Ještědem - 

zástupce Ing. Sluka, Město Hrádek nad Nisou  zástupce - Mgr. Horinka, Neveřejný 

sektor: Ing. Štěpán Brodský, Mgr. Neumann, Společnost pro kulturní krajinu, z.s. 

zástupce Jan Sedlák, Ing. Sameš, REAGRO s.r.o. zástupce Ing. Pavel Rechcígel. Z řad 

členů představenstva byl zvolen předsedou představenstva pan Mgr. Daniel David 

jako statutární zástupce obce Janov nad Nisou,(8 pro/1 se zdržel), místopředsedou 

představenstva František Pospíšil jako statutární zástupce obce Bílá (8 pro/1 se 

zdržel), a druhý místopředsedou Ing. Pavel Rechcígel jako zástupce společnost 

REAGRO s. r. o.. 

4) OPZ – výběr projektů k podpoře 4. výzva Prorodinná opatření a 4. výzva 

Sociální začleňování. Představenstvo schválilo k podpoře projekty – Prorodinná 

opatření – Veselá věda – 931.500,-, Sociální začleňování – Jednota bratrská Hrádek 

nad Nisou – 3.767.657,50. Veškerá dokumentace týkající se těchto výzev je 

uveřejněna na webových stránkách www.podjestedi.eu 

5) Informace o plnění SCLLD – IROP – alokace všech vyhlášených výzev je 

nastavená dle absorpční kapacity území. V případě, že uspějí všichni žadatelé ve 

vyhlášených výzvách, bude alokace určená pro IROP vyčerpaná. PRV – je podaná 

žádost o změnu SCLLD – zařazení čl 20 a) Veřejná prostranství a převod prostředků 

do fiche Investice do zemědělských podniků. V případě schválení změny je 

předpoklad pro vyčerpání alokovaných prostředků pro IROP. OPZ – manažer OP 

jedná s ŘO o možnosti vyhlášení výzvy v roce 2020 na zbývající alokaci. 

6) Navýšení členského příspěvku - manažerka přednesla návrh na zvýšení členského 

příspěvku na rok 2020. Členové představenstva nedoporučují předložené zvýšení 

členských příspěvků vzhledem k tomu, že se blíží přechodové období a navýšení 

členského příspěvku by mohlo vést k úbytku členské základny. Je doporučeno oslovit 

podnikatele v území a získat nové členy. 

7) Různé – pan Horinka přednesl dotaz na nové programové období – manažerka 

přislíbila, že všechny nové informace budou vždy projednávány na představenstvu. Zatím 

bohužel informace o výši alokací přidělených MAS není známa. 

 

Jednání ukončeno 11.00 

V Českém Dubu 25. 11. 2019 

Zapsala: Jana Švehlová 

http://www.podjestedi.eu/

