
 

 

 

Zápis z jednání Představenstva MAS Podještědí 

27. 2. 2020 
 

 

 

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: Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a kontrolní listy pro věcné hodnocení ve výzvách – 4. výzva Bezpečnost 

dopravy II, 5. výzva Cyklodoprava II, 6. Sociální bydlení, 7. Sociální služby a 

komunitní centra – 27. 12. 2019 hlasovalo 9 pro.  Kontrolní listy pro formální 

náležitosti a přijatelnost a kontrolní listy pro věcné hodnocení ve výzvách IROP byly 

schváleny. 

3) SCLLD – Schválena změna PRV – příprava fichí – Podpora podnikání v obcích, 

spolupráce s podnikateli (alokace 6.208.562,-) a čl. 20 a) 10 mil., předpokládané 

vyhlášení výzev 05/2020.  

IROP – Výběrová komise zasedala 20. 2. 2020 – výběr projektů z výzvy 4., 5., 6., 7.. 

V rámci kontroly nebyly MAS uloženy sankce za nečerpání . 

      OPZ – zatím čekáme na povolení ŘO vyhlásit výzvy na zbylou alokaci 2,8 mil. 

4) Kancelář MAS – Podáno vyúčtování dotace LK na provoz za rok 2019, nově podána 

žádost na rok 2020. Podaná zpráva o plnění ISg. Podána Žop a Zor dotace 6894, Žop a 

Zor MAP Liberecko – splněn finanční milník. 

5) Žádosti o přijetí nových členů – Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. (7 pro) – 

zájemce byl přijat, Podještědský FC Český Dub, z. s. (7 pro) – zájemce byl přijat. 

Miloš Herman (7 pro) – zájemce byl přijat. 

6) Informace o aktualizaci členské základny - v prosinci 2019 byly všichni členové 

(partneři), kteří neuhradili čl. příspěvek za rok 2019 osloveni, zda mají zájem i nadále 

být členy spolku. Informaci o ukončení zaslal spolek DUBÁCI. V souladu se 

Stanovami – pro neplacení členských příspěvků, ukončeno členství EURNET.cz, JK 

Slunečná spolek, Tomáš Horník, O.S. Stopy v krajině. Dne 12. 11. 2019 zaslal 

žádost o ukončení členství k 31. 12. 2019 pan František Mikásek z důvodu ukončení 

zemědělské činnosti.  

Manažerka upozorňuje, že je nutné vyhledávat a oslovovat nové členy/partnery MAS, 

tak, aby byl dodržen poměr veřejného a soukromého sektoru. Ubývá především členů 

ze zemědělské oblasti. 

7) Pan Neumann požaduje předložit na příštím zasedání seznam všech úspěšných 

žadatelů v rámci všech OP. (zajistí Švehlová) 

 

Jednání ukončeno 11.00 

V Českém Dubu 27. 2. 2020 

Zapsala: Jana Švehlová 


