
Zápis 
Valná hromada 25. 6. 2021 

MAS Podještědí, z. s. 

Bílá, Vlčetín 
Přítomni: viz prezenční listina 

1) Předseda MAS Podještědí Mgr. Daniel David přivítal přítomné členy a poděkoval panu 

starostovi Pospíšilovi za poskytnuté prostory 

2) Předsedající přednesl přítomným členům Program jednání VH, a navrhl doplnění 

programu o bod Přijetí nového člena spolku         

3) Mgr. Daniel David pověřil zapisovatelem zápisu hlavního zaměstnance pro SCLLD Janu 

Švehlovou  

4) Mgr. Daniel David navrhl ověřovatele zápisu paní Janu Mlejneckou za veřejný sektor – 

obec Chotyně a za soukromý sektor pana Ing. Miloše Vajnera – GOLF CLUB JEŠTĚD, 

schváleno 

5) Mgr. Daniel David přednesl návrh na složení mandátové a návrhové komise za veřejný 

sektor zástupce Města Hrádek nad Nisou Mgr. Josefa Horinku a za soukromý sektor 

pana Ing, Petra Neumanna schváleno 

6) Mandátová komise konstatovala, že VH je usnášenischopná celkem přítomných 28, 

Plná moc 7, 35 přítomných z 60 členů. 

7) Mgr. Daniel David přednesl doplněný program jednání – schváleno 

8) Předseda revizní komise pan Timulák přednesl zprávu revizní komise. VH vzala Zprávu 

revizní komise na vědomí. 

9) Mgr. Daniel David přednesl Zprávu o činnosti za rok 2020 včetně zprávy auditora za rok 

2020, členové spolku jej obdrželi společně s pozvánkou. Zpráva o činnosti je vyvěšena 

na www.podjestedi.cz, Zpráva o činnosti za rok 2020 včetně Zprávy auditora za rok 

2020 byla schválena 

10) Předseda představil, na základě Přihlášky, zájemce o členství v MAS – Wohlmannův 

statek z.s., Wolhmannův statek byl přijat za nového člena MAS Podještědí z. s. od 1. 7. 

2021 

11) Ing. Filip Šafařík představil Koncepční část SCLLD MAS Podještědí, z. s. na období 

2021-2027. Proběhla diskuze k představené Koncepční části. Koncepční část SCLLD 

Místní akční skupiny Podještědí, z. s. na období 2021-2027 byla schválena. 
 

12) Ing. Jitka Tvrzníková přednesla návrh na rozdělení přidělené alokace PRV na přechodné 

období ve výši 7.196.186,- mezi F1 ve výši a F5 ve výši. Proběhla diskuze o rozdělení 

alokace. Bylo schváleno rozdělení alokace ve výši F1  4.196.186 (+ případná zbytková 

alokace z předešlých výzev) F5 3 mil. 

 

 

 

 
 

Zapsala: Jana Švehlová 

 

Ověřil: Jana Mlejnecká 

 

 

 

 

          Ing. Miloš Vajner 

 

http://www.podjestedi.cz/

