
Zápis 

Valná hromada MAS Podještědí, z.s. 

Bílá, Vlčetín 20. 9. 2022 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Zahájení: 10.00 hod.  

 

 

1. Předseda představenstva pan Mgr. Daniel David přivítal přítomné, poděkoval panu 

starostovi obce Bílá za poskytnutí prostor pro konání VH. 

2. Předsedajícím VH byl schválen pan Mgr. Daniel David 

3. Zápisem pověřil předsedající manažerku MAS paní Mgr. Janu Švehlovou 

4. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu za veřejný sektor obec Bílá, pana starostu 

Františka Pospíšila, za soukromý sektor GOLF CLUB JEŠTĚD pana Miloše Vajnera. 

VH schválila ověřovatele zápisu pana Františka Pospíšila a pana Miloše Vajnera. 

5. Předsedající přednesl návrh na členy mandátové a návrhové komise. S ohledem na to, 

že tato VH není volební, navrhuje pouze dva členy. Za Město Hrádek nad Nisou pana 

starostu Mgr. Josefa Horinku a za Město Hodkovice nad Mohelkou paní starostku Ing. 

Markétu Khauerovou. VH schválila mandátovou a návrhovou komisi ve složení Mgr. 

Horinka a Ing. Khauerová. 

6. Mandátová komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. MAS má k dnešnímu dni 

59 členů. Přítomných členů 23, předložených platných Plných mocí 10. Celkem hlasů 

33. 

7. Program jednání byl uveden na pozvánce, která byla v souladu se Stanovami rozeslána 

elektroniky 15 dní před konáním VH. Předsedající vyzval přítomné ke schválení 

programu VH. VH schválila program jednání. 

8. Výroční zpráva byla rozeslána společně s pozvánkou. Zpráva obsahuje také roční 

závěrku hospodaření a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 

2021 včetně Zprávy nezávislého auditora o ověření vedení odděleného účetnictví 

projektu a způsobilosti výdajů v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. VH schválila 

Výroční zprávu 2021, Roční závěrku hospodaření, Zprávu nezávislého auditora o 

ověření účetní závěrky za rok 2021, Zprávu nezávislého auditora o ověření vedení 

odděleného účetnictví projektu a způsobilosti výdajů v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 

2021. 

9. Předseda revizní komise pan Bc. Tomáš Levinský přednesl Zprávu revizní komise, ve 

které revizní komise konstatuje, že podklady pro jednání RK byly kanceláří MAS 

připraveny včas a dle požadavků, že účetní závěrka podává informace o aktivech a 

pasivech spolku, včetně nákladů a výnosů a výsledku hospodaření k 31. 12. 2021.Dále 

konstatuje, že Výroční zpráva obsahuje podstatné i další užitečné údaje o činnosti 

MAS. Dále konstatovala, že neobdržela žádný podnět k přezkoumání hodnocení 

(výběru) projektů nebo ke střetu zájmů hodnotitelů. RK doporučuje úpravu Stanov 

MAS a převést monitoring a evaluaci z činnosti RK do činnosti kanceláře MAS. VH 

bere Zprávu revizní komise na vědomí. 



10. Pan Ponikelský podal podrobnou zprávu o projektu KPSS, který byl zahájen 06/22. 

Dále podal zprávu o projektu OPZ+, akční plán byl podán 08/22, v současné době 

prochází věcným hodnocení. Realizace projektu by měla být zahájena 01/22. VH vzala 

informace o projektu KPSS a OPZ+ na vědomí. 

11. Paní Tvrzníková podala zprávu o projektu PRV – 6. výzva a následně nové období 

SZP. Bohužel pro nové období stále neznáme alokaci, která bude MAS přidělena, 

nejsou zatím známa ani Pravidla pro čerpání. VH vzala informace o PRV a SZP na 

vědomí. 

12. Pan Šafařík podal zprávu o přípravě OP IROP pro nové období, bohužel ani v tomto 

OP neznáme přidělenou alokaci. V současné době probíhá příprava akčního plánu. VH 

vzala informace o OP IROP na vědomí. 

13. Pan Purchard podal informace o projektech MAP II LBC a JBC, které byly ukončeny 

v 04/22 a 06/22. Dále informoval o navazujících projektech MAP III JBC a LBC. VH 

vzala informace o projektech MAP na vědomí. 

14. Pan předseda na závěr poděkoval panu starostovi Pospíšilovi a panu starostovi Slukovi 

za jejich práci v představenstvu. Oba starostové dlouhodobě zasedali v představenstvu. 

V nadcházejícím volebním období již na funkci starosty nekandidují. 

15. Na závěr VH schválila přijatá usnesení. 

 

 

 

Závěr jednání: 14.15 

 

Zapsala: Mgr. Jana Švehlová 

 

Ověřovatelé: Obec Bílá   František Pospíšil 

 

                      GOLF CLUB JEŠTĚD Ing. Miloš Vajner 

 

 

 

 

 

 


