
                           
 

  

Zápis 
Představenstvo MAS Podještědí, z. s. 

 

pátek 24. 9. 2021 

 
 

 
 
Program jednání: 

1. Přehled hlasování per rollam za minulé období 
2. Informace o projektech SCLLD 
3. Stav nové Strategie 2021+ 
4. Příprava Volební Valné hromady (listopad 2021) 
5. Různé 

 
Ad 1) Manažerka MAS zrekapitulovala provedená hlasování per rollam od posledního 
fyzického zasedání představenstva. 
25. 5. 2021 Schválení doporučení projektů k podpoře – PRV 5. výzva (6 x ANO, 1 x NE, 2x 
zdržel se hlasování) 
17.6.2021 Interní postupy 1.1 IROP (8xANO, 1xnehlasoval) 
22. 6. 2021 Schválení Smlouvy kontokorent, ČS, a.s. (7xANO, 2xnehlasoval) doložená 
hlasování jsou součástí zápisu. 
Ad 2) IROP – bude vyhlášena poslední 9. výzva – Bezpečnost dopravy (11/21). PRV – 
potvrzena alokace na přechodné období ve výši 6.783.300,-, pan Sameš nesouhlasí 
s rozdělením alokace mezi F1 a F5, které bylo schváleno na VH 25. 6. 2021. Chce vyvolat 
diskuzi o revokaci usnesení.  Bude řešeno na VH. 
Ad 3) Koncepční část SCLLD 2021+ byla podána 18. 8. 2021, 3. 9. 2021 byla schválena 
ŘO. Ing. Šafařík podal podrobné zprávy o vyjednávání v jednotlivých OP – zatím nejsou 
známé alokace pro jednotlivé MAS – předpokládáme stejnou výši jako v předchozím 
období.  Další práce na Strategii budou zahájeny po stanovení podmínek jednotlivých 
OP. 
Ad 4) Příprava VH – volební VH. Termín VH byl stanoven na 26. 11. 2021 od 10.00 hod., 
v Restauraci Vlčetín. Pan Ing. Sameš již nebude kandidovat na post člena představenstva, 
manažerka MAS zjistí zájem všech členů, všech orgánů MAS kandidovat na další období. 
Připraví podklady na příští zasedání představenstva. 
Ad 5) Členské příspěvky – s ohledem na spolufinancování dotace na provoz (5 %) 
v současné době a výhledu 10 % v novém období a stále rostoucí náklady na provoz 
kanceláře, je nutné řešit výši členských příspěvků. Tato otázka se vrací na jednání 
představenstva po dvou letech. Dřívější návrhy nebyly představenstvem předloženy 
k hlasování VH z obav před úbytkem členské základny. Pan Šafařík připraví několik 
variant nových členských příspěvků – bude projednáno na příštím představenstvu před 
konáním VH. Nová výše členských příspěvků by měla být platná od roku 2022. 
 
Ukončeno: 11.30 hod. 
Zapsala: Jana Švehlová 


