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Zápis ze 

 

 

 

15. 6. 2021 

Kancelář MAS Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 15:00 hod. 

Zahájení provedla manažerka SCLLD Ing. Lada Jindrová a přítomné seznámila s programem schůze. 
 
 

1. Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování 
indikátorů a finančních plánů 

2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_02/07 a 

CLLD_15_01_046_02/08 
4. Novinky k aktualizované členské základně Kontrolního výboru 
5. Závěr jednání 

 
Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Kontrolního výboru. 
 

 

 

 

1. Seznámení s aktuálními informacemi o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů 

 
• Kontrolní výbor je statutem MAS Zubří země, o.p.s. pověřen k monitoringu a hodnocení SCLLD. Kontrolní 

výbor předkládá Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.  
• Kancelář MAS zaslala před jednáním KV podklady o současném stavu plnění finančních plánů 

v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry: 
o Od minulé schůze v únoru 2020 došlo k přesunu finanční alokace mezi opatřeními SCLLD (v 

programovém rámci IROP), tak aby lépe odpovídaly současným potřebám v regionu. Tato změna 
již byla schválena Řídícím orgánem i Programovým výborem. 

o Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde i 
přes intenzivní snahu kanceláře MAS informovat v regionu o výzvách, zůstane nedočerpaná celá 
alokace (projekty schválené MAS neprošly schvalováním Řídícího orgánu) – procenta čerpání PR 
jsou uvedena níže (poslední výzva IROP zatím nebyla plně vyhodnocená, ale podané a dosud 
schválené projekty jsou započítané v procentu čerpání):  

▪ Programový rámec OPZ: 99 % 
▪ Programový rámec IROP: 100 %  
▪ Programový rámec PRV: 96 % 
▪ Programový rámec OPŽP: 0 % 

schůze Kontrolního výboru č. 1/2021 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 
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MAS Zubří země, o.p.s. 
 

2 

 

• Kancelář MAS zaslala před jednáním KV taktéž podklady o současném stavu plnění naplánovaných 
indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD. Z tabulek vyplývají následující závěry: 

o Plnění v jednotlivých Programových rámcích (PR) SCLLD probíhá uspokojivě kromě OPŽP, kde ale 
nebudou čerpány ani žádné finanční prostředky. Ve všech programových rámcích přibližně 
odpovídají vyčerpané finanční prostředky přislíbeným hodnotám indikátorů (s výjimkou opatření 
na Cyklodopravu, kde byl indikátor při přípravě SCLLD značně nadhodnocen – MAS přesunula 
v minulosti prostředky do tohoto opatření, aby došlo alespoň k uspokojivému plnění hodnoty 
indikátoru). Z podkladů vyplývají obdobné závěry jako při minulém jednání v únoru 2020. 

• Z důvodu neúčasti stávajícího předsedy Kontrolního výboru na Valné hromadě, vybrali členové ze svého 
středu zástupce pro předání informací z jednání dalším orgánům MAS (Valné hromadě). Navržen byl Mgr. 
Miroslav Novák. 

 
1-1/2021 Kontrolní výbor se seznámil s aktuálním stavem čerpání finančního plánu a plnění 
indikátorů v jednotlivých opatřeních SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Zubří země pro období 2014 – 2020). Konstatoval, že plnění SCLLD probíhá uspokojivě, aktuální 
problémy jsou řešeny v reálném čase kanceláří MAS. Prostřednictvím svého zástupce Mgr. Miroslava 
Nováka s těmito závěry seznámí i Valnou hromadu. 
 
Všichni přítomní členové KV berou na vědomí bod jednání č. 1 

 
 

2. Kontrola dodržování postupů při hodnocení a výběru projektů 

 
• Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů na MAS 

a její dodržování.  
• Kontrolní výbor provedl kontrolu s ohledem na schválené Interní postupy MAS pro PRV a IROP a dále 

Informaci o způsobu hodnocení a výběru projektů pro OPZ a Informaci o způsobu hodnocení Žádostí o 
podporu včetně hodnotících kritérií pro OPŽP. 

• Od minulého termínu jednání do aktuálního jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno hodnocení a výběr 
projektů celkem u pěti výzev MAS Zubří země, u kterých MAS obdržela minimálně 1 projekt, a to ve všech 
programových rámcích, které měla MAS k dispozici. 
 

• Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost: 
- 7. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb (III.) 

 
• Programový rámec Integrovaný regionální operační program: 

- 15. výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy (IV.) 
 
• Programový rámec Operačního programu Životní prostředí: 

- 2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň (I.) 
- 4. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin (II.) 

 
• Programový rámec Programu rozvoje venkova: 

- 6. výzva PRV (zahrnující 4 fiche: Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest, Fiche 10 – Opravy a budování 
sítě polních cest, Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesů a Fiche 24 – Investice do veřejných 
prostranství). 

 
• Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby 

zapojené do hodnocení projektů podepsaly příslušné etické kodexy (tj. prohlášení o nestrannosti / 
neexistenci střetu zájmu). 
 

• Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise MAS při hodnocení projektů 
všech výše uvedených výzev.  
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Usnesení 1-1/2021: Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při hodnocení a výběru 
projektů v rámci výše specifikovaných výzev.  
 
Všichni pro 
Schváleno 

 
 

3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_07 

 
• Kontrolní orgán zodpovídá za kontrolu realizace SCLLD. Za období od minulého konání Kontrolního výboru 

byly připraveny k odevzdání 2 zprávy o plnění integrované strategie – v celkovém pořadí sedmá (za období 
1.1.2020 – 30.06.2020 a osmá (za období 1.7.2020 do 31.12.2020). Kontrolní výbor se seznámil s obsahem 
obou Zpráv a prověřil uváděné závěry a soulad se skutečným stavem SCLLD k 30.6.2020 a k 31.12.2020. 
 

• V pořadí sedmá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_07 obsahovala informace za 
sledované období od 1.1.2020 – 30.06.2020. Zpráva byla MMR schválena dne 17.07.2020.  

 
Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_07: 
 
Hodnocené a vyhlášené výzvy: 

• Operační program zaměstnanost: 
V období 1. pol. roku 2020 byly finálně zadministrovány a dne 13.2.2020 předány k závěrečnému ověření 
způsobilosti (ZoZ) na Řídící orgán (ŘO) 2 Žádosti o podporu (ŽoP) ze:  
- 7. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb-(III.) 
Požadovaná i schválená částka způsobilých výdajů předložených projektů byla ve výši 4 235 051,40 Kč. Oba 
projekty již byly schváleny i v ZoZ. 
 

• Integrovaný regionální operační program: 
Dále byly finálně zadministrovány a dne 17.4.2020 předány k ZoZ na ŘO 2 ŽoP (1 jako náhradní) z:  
- 15.výzvy IROP-Terminály a parkovací systémy (IV.) 
Požadovaná i schválená částka způsobilých výdajů předložených projektů byla ve výši 8 057 309 Kč. Oba 
projekty již byly schváleny i v ZoZ. 

 
• Operační program životní prostředí: 

Dále byly v 1. pol. roku 2020 finálně zadministrovány a dne 6.5.2020 předány k ZoZ na ŘO 4 ŽoP z následujících 
výzev:  
- 2. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Sídelní zeleň (II.) – 3 ŽoP 
- 4. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin (II.) – 1 ŽoP  
Všechny 4 projekty s celkovými způsobilými výdaji 1 701 286,14 Kč byly na MAS vyhodnoceny kladně a odeslány 
k ZoZ na ŘO. Hodnocení ze strany ŘO stále probíhá. 

 
• Program rozvoje venkova ČR: 

Dne 12.5.2020 byla vyhlášena 6.výzva PRV, ve které probíhá sběr žádostí o dotaci. 
 

• Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období 
- Podáno 119 Žádostí o platbu (89 PRV, 18 v IROP a 12 průběžných v OPZ) 
- Finálně proplaceno 100 (74 PRV, 18 v IROP a 8 průběžných v OPZ). 
 
• MAS při realizaci SCLLD neřeší závažné problémy, i přes nouzový stav vyvolaný pandemií Covid na jaře 

2020. Jednání orgánů MAS probíhají elektronicky, velká většina projektů konečných žadatelů je 
zrealizovaná, případné problémy se žadateli/ŘO MAS řeší dle potřeby. 

• Celkově dosud bylo plně zrealizováno 30 výzev, v 6 z nich neproběhlo hodnocení. ŘO bylo postoupeno 140 
projektů, zazávazkováno je přes 60% alokace (došlo k navýšení alokace o 17 mil. Kč). 

http://zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/
http://zubrizeme.cz/1-vyzva-opzp-vysadba-drevin/
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Usnesení 2-1/2021: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie                                     
č. CLLD_15_01_046_07 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé. 

 
Všichni pro 
Schváleno  

 
 

4. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_046_08 

 
• V pořadí osmá zpráva o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_08 obsahovala informace za 

sledované období od 1.7.2020 – 31.12.2020. Zpráva byla MMR schválena dne 21.01.2021. 
 
Klíčové informace ze Zprávy o plnění integrované strategie s č. CLLD_15_01_046_08: 
 

V daném období došlo k vyhodnocení jedné výzvy PRV vypsané v roce 2020 a vypsání jedné, snad poslední pro 
období 2014-2020, výzvy IROP, na zbytkovou alokaci. 
 

• Program rozvoje venkova ČR: 
Dne 12.5.2020 byla vyhlášena 6.výzva PRV, ve které probíhal sběr žádostí o dotaci do 31.7.2020 a k 15.10.2020 
došlo k předání všech přijatých 41 Žádostí o dotaci (ŽoD) k závěrečnému ověření způsobilosti (ZOZ) na RO SZIF 
Brno: 
- Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest – přijata a schválena 1 ŽoD za 4 500 000 Kč požadující celou alokaci 

Fiche 
- Fiche 10 – Opravy a budování sítě polních cest – přijaty a schváleny 2 ŽoD za 5 000 000 Kč požadující celou 

alokaci Fiche 
- Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa – přijato a schváleno 5 ŽoD za 3 500 000 Kč požadující celou 

alokaci Fiche 
- Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství – přijato a schváleno 33 ŽoD za 17 065 371 Kč, při alokaci 

Fiche ve výši 17 066 310 Kč. 
 

• Integrovaný regionální operační program: 
Od 1.9.2020 byla vyhlášena 16.výzva IROP se zaměřením na aktivitu Cyklodoprava, která pokračuje až do 
29.4.2021. 
 

• Proplácení Žádostí o platbu – celkový počet od počátku období: 
- Podáno 138 Žádostí o platbu (93 v PRV, 25 finálních a 1 průběžná v IROP a 19 průběžných v OPZ) 
- Finálně proplaceno 127 Žádostí o platbu (90 v PRV, 22 v IROP a 15 průběžných v OPZ). 

 
• MAS při realizaci SCLLD neřeší závažné problémy (kromě nečerpání alokace přidělené na OPŽP), i přes 

nouzový stav vyvolaný pandemií Covid-19 na jaře 2020. Jednání orgánů MAS probíhají elektronicky, velká 
většina projektů konečných žadatelů je zrealizovaná, případné problémy se žadateli/ŘO MAS řeší dle 
potřeby, došlo např. k prodloužení 16.výzvy IROP. 

• Celkově dosud bylo plně zrealizováno 31 výzev (1 výzva IROP bude uzavřena v roce 2021), z nichž ve 4 
výzvách neobdržela žádné projekty a ve 2 výzvách byly projekty staženy žadateli před dokončením 
hodnocení ze strany MAS. Realizujeme nebo jsme postoupili Řídícím orgánům 175 projektů, z nichž část 
ještě podléhá ZoZ. Zazávazkováno je přes 80% alokace SCLLD, i přes navýšení o 17 mil. v PRV. 

 

Usnesení 3-1/2021: Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie                                     
č. CLLD_15_01_046_08 a potvrzuje, že údaje v ní uvedené byly k datu jejího podání úplné a pravdivé. 

 
Všichni pro 
Schváleno  
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5. Novinky k aktualizované členské základně Kontrolního výboru 

 
• Kontrolní výbor byl seznámen s faktem, že současný předseda Kontrolního výboru Ing. Pavel Vejrosta již 

nechce pokračovat ve svém působení v MAS a ukončuje své členství.  
• Dále kancelář MAS informovala členy Kontrolního výboru, že jejich funkční období končí 19.11.2021 a že 

na navazujícím jednání Valné hromady dojde k převolení členů Kontrolního výboru. Všichni ostatní členové 
souhlasili s dalším působením v Kontrolním výboru MAS i pro další funkční období (do 14.6.2024). 

• Kancelář MAS informovala členy o návrhu nového člena Kontrolního výboru, pana Josefa Smolky. 
• Z důvodu aktualizace členské základny Kontrolního výboru bude nutné, v rámci jednání Valné hromady, 

navrhnout a schválit nového předsedu Kontrolního výboru. 
 

2-1/2021 Členové Kontrolní výbor berou na vědomí novinky k aktualizované členské základně 
Kontrolního výboru a navrhli jednomyslně nového předsedu p. Mgr. Miroslava Nováka.   
 
Všichni přítomní členové KV berou na vědomí bod jednání č. 5 

 
 

Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole nebyly shledány v činnosti MAS Zubří země, o.p.s. 
žádné nedostatky.  
 
Kontrola vnitřního chodu, činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.p.s. bude posouzena Dozorčí radou. 

 
 
 
Zapsala: Ing. Lada Jindrová     Podpis:.................................................................... 
 
 
 
 
 
Předseda Kontrolního výboru: Ing. Pavel Vejrosta   Podpis:.................................................................... 


