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 Zápis ze 
 
    

  

   07. 02. 2017 
  
   Kancelář MAS Zubří země, Příční 405 
 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny 
Ověřovatel zápisu: Josef Vojta 

Schůze zahájena v 10:05 hod. 

Zahájení provedl předseda správní rady Josef Vojta a přítomné seznámil s programem schůze: 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS v roce 2017 (rozpočet, dodatek č. 1 ke smlouvě o 
úvěru s Českou spořitelnou, smlouva o úvěru od obce Střítež, provoz kanceláří, 
zajištění spolufinancování dotací na rok 2017, zpravodaj – informování 
veřejnosti) 

2. Konečné úpravy schválené strategie CLLD 

3. Harmonogram vyhlašovaných výzev v roce 2017 a aktuální stav přípravy 
pro vyhlášení výzev 

4. Preferenční kritéria pro PRV 

5. Interní postupy pro IROP a PRV 

6. Příprava jednání Valné hromady 

7. Diskuze 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS v roce 2017 

a) Rozpočet MAS na rok 2017 

 Programový výbor projednal sestavený návrh rozpočtu na rok 2017 (příloha č. 1), který byl všem 
členům PV předem zaslán e-mailem v podkladových materiálech.  

 Do položek Příjmů ve výši 1.961.750,- Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2, 5 % spoluúčast ve 
výši 103.250,- Kč bude dofinancována z darů společnosti.  

 Do položek Nákladů ve výši 2.065.000,- Kč jsou zařazeny mzdové náklady, nákup osobního 
automobilu, cestovné, pohonné hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pronájem 
kanceláří, propagační materiály, zpravodaj 

 Usnesení 1-1/2017:  Programový výbor schvaluje rozpočet MAS na rok 2017. 

 Všichni pro  
 schváleno 

schůze programového výboru MAS č. 1/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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b) Dodatečné financování provozních výdajů 2016/2017 

 Programový výbor byl seznámen s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10725/16/LCD ze dne 
1.6.2016, který se týkal navýšení úvěrového limitu z 800 tis. Kč na 1 mil. Kč pro další čerpání bez 
doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SCLLD MAS Zubří země pro období 2014 – 2020 
nebo Realizace SCLLD MAS Zubří země z IROP SC 4.2. Úvěrový limit 800 tis. Kč byl téměř vyčerpán 
již koncem listopadu 2016. MAS se ke konci roku 2016 tedy dostala vzhledem ke zpoždění 
schvalování strategie a neobdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace ani k jednomu projektu, 
k dočasné platební neschopnosti. Proto byla Česká spořitelna a.s. požádána o navýšení úvěrového 
limitu.  

 Dále byl programový výbor seznámen se smlouvou o půjčce z 3.1.2017, která byla uzavřena s obcí 
Střítež na 200 tis. Kč za těchto podmínek -  splatnost do 30.4.2017, bezúročně. Smlouva o půjčce byla 
uzavřena také z důvodu dočasné platební neschopnosti vzhledem k zastavení čerpání úvěru. 

1-1/2017 Programový výbor bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10725/16/LCD ze dne 
1.6.2016 a Smlouvu o půjčce s obcí Střítež z 3.1.2017 

 
c) Provoz kanceláří 

 Příční 405, Bystřice n. P.: provozní doba bude PO – PÁ, konkrétní provozní doba bude uvedena na 
webu 

 Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky), Nové Město n. M.: provozní doba bude PO, pokud bude 
zájem tak i ST, konkrétní provozní doba bude uvedena na webu, konzultace bude zajišťovat L. 
Marková 

d) Spolufinancování dotací na rok 2017 

 Na rok 2017 bude MAS potřebovat na spolufinancování dotací z IROP získat dary od Mikroregionu 
Bystřicko 45.000,- Kč, Mikroregionu Novoměstsko 45.000,- Kč, Mikroregionu Pernštejn 10.000,- Kč. 

 Pro organizace, které budou osloveny k poskytnutí daru, bude připraven návrh darovacích smluv. 
Bude zjištěn termín konání členských schůzí mikroregionů, na kterých budou prezentovány 
informace o připravovaných výzvách. 

Úkol 1-1/2017: Vypracovat návrhy darovacích smluv a informace o připravovaných výzvách 
prezentovat na jednání členských schůzí mikroregionů/zastupitelstva obce, kteří budou osloveni pro 
poskytnutí daru. 

Termín: do března 2017 
Zodpovědná: J. Zemanová 

e) Zpravodaj – informování veřejnosti 

 Programový výbor byl seznámen se způsobem informování veřejnosti o vyhlášených výzvách.  

 Prozatím budou k informování veřejnosti využívány stávající regionální zpravodaje – Bystřicko a 
Novoměstsko, obecní zpravodaje – Nedvědice, Strážek atd.  Do obcí, kde nechodí regionální 
zpravodaje a nemají ani vlastní budou informace zaslány na obecní e-mail s prosbou o zveřejnění. 
Dále budou zjištěny podmínky pro pravidelnou prezentaci činnosti MAS v regionálních zpravodajích. 

Úkol 2-1/2017: Zpracovat informace o připravovaných výzvách z PRV, IROP do příští uzávěrky 
regionálních zpravodajů Bystřicko, Novoměstsko a obecních zpravodajů. Dalších obcím budou 
informace poslány e-mailem a zveřejněny na webových stránkách MAS. Zjistit podmínky pro 
pravidelnou prezentaci činnosti MAS v regionálních zpravodajích. 

Termín: do konce února 2017 
Zodpovědná: J. Zemanová – Bystřicko, L. Marková - Novoměstsko 

 

2. Konečné úpravy schválené strategie CLLD 

 Žádost na realizaci SCLLD MAS Zubří země a žádost na provoz z IROP 4.2 byly schváleny dne 
25.1.2017. MAS obdržela zatím 3 akceptační dopisy k programovému rámci OPZ, OPŽP a PRV. 

 L. Marková informovala programový výbor o změnách, které byly provedeny oproti původně podané 
strategii (příloha č. 2). 

2-1/2017 Programový výbor bere na vědomí konečné úpravy schválené strategie CLLD. 
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3. Harmonogram vyhlašování výzev v roce 2017 aktuální stav přípravy pro vyhlášení výzev 

Programový výbor byl seznámen s návrh harmonogramu výzev v roce 2017 (příloha č. 3). 

 Usnesení 2-1/2017:  Programový výbor schvaluje harmonogram výzev roce. 

 Všichni pro  
 schváleno 
 

 

4. Preferenční kritéria pro PRV 

Programový výbor byl seznámen s návrhem preferenčních kritérií pro 1. výzvu PRV (příloha č. 4). Po diskuzi byly 
upraveny - sníženy počty bodů za vznik pracovního místa kvůli minimální bodové hranici 50%. 

 Usnesení 3-1/2017: Preferenční kritéria pro PRV. 

 Všichni pro  
 schváleno 
 

5. Interní postupy pro IROP a PRV 

Programový výbor byl seznámen se schválenými (řídícím orgánem pro IROP) interními postupy pro IROP (příloha 
č. 5) a s návrhem interních postupů pro PRV (příloha č. 6). Interní postupy budou projednány a schváleny na 
příštím jednání Valné hromady. 

6. Příprava jednání Valné hromady 

 Na příštím jednání Valné hromady musí být znovu zvolena výběrové komise, protože má funkční 
období pouze 1 rok. 

 Současní členové výběrové komise (Libor Pokorný  - Mikroregion Bystřicko – předseda, Ing. Ivo Doležal 
- Interski CZ s.r.o. , Ing. Pavel Vejrosta - SK Pernštejn Nedvědice, Zdeněk Vraspír - ZO ČSV, o.s. Jimramov, 
Mgr. Ladislav Stalmach, Vladimír Dobiáš, Ing. Andrea Kramárová) budou do 20.2.2017 osloveni.  

 Bude zjištěn zájem o dalším setrvání ve výběrové komise nebo bude navržen nový člen. 

 Dalším bodem programu bude schválení interních postupů pro IROP a PRV. 

 Termín a místo konání: 27.2.2017 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem 
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Ukončení ve 12:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

Ověřovatel:    Mgr. Josef Vojta  ............................................................ 

 
 
 

        ..........................................................           
                                         PhDr. Petr Čermák   
                                                                                                        předseda programového výboru  
                                 


