
                           
 

  

Zápis 
Představenstvo MAS Podještědí, z. s. 

 

22. 10. 2021, Český Dub 

 
 

 
 
Program jednání: 

1. Přehled hlasování per rollam od minulého zasedání 
2. Příprava VH 11/21 – doplnění kandidátů 
3. Stanovení členských příspěvků na rok 2022 
4. Schválení kontrolních listů IROP – 9. výzva 
5. Různé 

Ad 1) Manažerka MAS informovala o hlasování per rollam. Proběhlo jedno hlasování – 
schvalování 9. výzvy IROP – Bezpečnost dopravy IV.  Představenstvo schválilo 9. výzvu 

IROP s názvem "MAS Podještědí–IROP–Bezpečnost dopravy IV" včetně kritérií formálních 

náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení (7 x ANO, 2 členové představenstva se 

hlasování nezúčastnili.) 
Ad 2) VH se bude konat 26. 11. 2021 od 10.00 Bílá, restaurace Vlčetín. Bylo nutné 
doplnit kandidáty do orgánů MAS za členy, kteří svoje posty již nebudou obhajovat. 
Představenstvo 2 kandidáty za soukromý sektor, 1 kandidáta do výběrové komise za 
soukromý sektor, 1 kandidáta do revizní komise. Kandidátní listiny budou doplněny 
takto: Představenstvo GOLF CLUB JEŠTĚD - Ing. Miloš Vajner, P.F.C Český Dub, z. s. Ing. 
Zdeněk Radosta. Výběrová komise Libuše Blahoutová, Revizní komise MEMOART – Bc. 
Iveta Čukanová. Manažerka MAS odpovídá za rozeslání pozvánek + všech relevantních 
podkladů pro jednání VH. Všechny materiály budou zároveň umístěny na webových 
stránkách MAS. Jednání se zúčastní všichni manažeři OP + manažeři projektů MAP.  
Ad 3) Pan Šafařík připravil podklady pro rozhodování o výši členských příspěvků na rok 
2022 včetně důvodové zprávy. Materiál je součástí zápisu. V diskusi vystoupil jako první 
zástupce za Hrádek nad Nisou pan místostarosta Farský, navrhuje částku pro obce navýšit 
na 5 Kč/obyvatele a rok. Pan Rechcígel vyjádřil obavu z odlivu malých podnikatelů, a to 
převážně zemědělců, pokud by se příspěvky pro podnikatele zvedly v řádu tisíce. S ohledem 
na to, že i nečlenové mohou čerpat podporu z MAS. Předseda David požaduje i pro 
podnikatele alespoň solidární navýšení členských příspěvků. Členové představenstva 
odsouhlasily návrh výše členských příspěvků pro rok 2022 pro obce ve výši                                
5,- Kč/obyvatel/rok, ostatní členové 600,-/rok. Manažerka upraví podklady pro jednání 
VH v souladu s rozhodnutím představenstva. 
Ad 4) Manažer IROP pan Šafařík přeložil k jednání kontrolní listy pro hodnocení 
formálních náležitostí a přijatelnosti a Kontrolní listy pro věcné hodnocení v žádosti o 
podporu v opatření A.4.1 – Bezpečnost dopravy – 9. výzva. Materiály byly rozesílány 
společně s pozvánkou. Kontrolní listy byly schváleny. 
Ad 5) Administrativní záležitosti: S ohledem na změny v orgánech spolku a dodržení 
% zastoupení zájmových skupin musí představenstvo provést změny v zájmových 
skupinách takto:  
 



                           
 

  

Janovská o.p.s Původní: Rozvoj místní + regionální/rozvoj venkova + obcí 
   Nové: Cestovní ruch 
GOLF CLUB Ještěd Původní: Cestovní Ruch 
   Nová: Rozvoj místní + regionální/rozvoj venkova + obcí 
Wohlmannův statek, z. s. – nové členství od 07/21 – zařazen do zájmové skupiny 
Zemědělské podnikání + lesnictví a žp 
Z důvodu neuhrazení členských příspěvků bylo ukončeno členství partnera Zemědělská 
farma KEK, s.r.o. 
 
 
Ukončeno: 12.30 hod. 
Zapsala: Jana Švehlová 


