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 Zápis ze 
 

    
  

   13. 02. 2018 
  
   Kancelář MAS Zubří země, Příční 405 
 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 10:05 hod. 

Zahájení provedla ředitelka J. Zemanová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Vyhodnocení a schválení výběru projektů MAS Zubří země 

a) IROP - Výzva č. 5 – školy – (II.) 
b) IROP – Výzva č. 6 – doprava (II.) 
c) OPZ – Výzva č. 1 – Podpora prorodinných opatření – (I.) 

2. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2018 

a) Rozpočet a zajištění spolufinancování dotací na rok 2018 
b) Audit účetní závěrky za rok 2017 
c) Nový úvěr na předfinancování provozu od 6/2018 do 5/2019 

3. Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 

4. Aktualizace interních postupů PRV a schválení výzvy č. 2 PRV 

5. Aktualizace jednacích řádů orgánů MAS 

6. Diskuze 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 

 
 
 

1. Vyhodnocení a schválení výběru projektů MAS Zubří země 

 
a) IROP - Výzva č. 5 – školy – (II.) 

• Členové programového výboru byli seznámeni s překládanými projekty do Výzvy č. 5 – školy – (II.) 
dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků věcného hodnocení.  

• V 5. výzvě MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – 
(II.), jsme obdrželi celkem 4 žádosti o podporu. Všechny 4 žádosti o podporu jsou zaměřeny na 
aktivitu Infrastruktura základních škol. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci 
aktivity: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a aktivity: Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání, v těchto aktivitách jsme ovšem nepřijali žádnou žádost. 

schůze Programového výboru MAS č. 1/2018 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 
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Požadovaná výše podpory u projektů podaných v této výzvě je 9 275 498,85 Kč. Pro tuto výzvu byla 
vyčleněna celková alokace ve výši 5 000 000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy č. 5 – školy – (II.) 
podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci alokace viz Výběr 
projektů programovým výborem MAS Zubří země - Výzvy č. 5 – školy – (II.)  (příloha č. 1). 

 Usnesení 1-1/2018: Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy 
č. 5 – školy – (II.) podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

b) IROP – Výzva č. 6 – doprava (II.) 

• Členové programového výboru byli seznámeni s překládanými projekty do Výzvy č. 6 – doprava – 
(II.) dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků věcného hodnocení.  

• V 6. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné 
dopravy – (II.), jsme obdrželi celkem 1 žádost o podporu. Žádost o podporu byla zaměřena na 
aktivitu Infrastruktura základních škol. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci 
aktivit: Cyklodoprava a Terminály a parkovací systémy, v těchto aktivitách jsme ovšem nepřijali 
žádnou žádost. Požadovaná výše podpory u projektu podaného v této výzvě je 2 663 264,20 Kč. Pro 
tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 5 000 000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy č. 6 – doprava – 
(II.) podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci alokace viz 
Výběr projektů programovým výborem MAS Zubří země - Výzvy č. 6 – doprava – (II.)  (příloha č. 2). 

 Usnesení 2-1/2018: Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy 
č. 6 – doprava – (II.) podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k realizaci. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

c) OPZ – Výzva č. 1 – Podpora prorodinných opatření – (I.) 

• Členové programového výboru byli seznámeni s překládanými projekty do Výzvy č. 1 – Podpora 
prorodinných opatření – (I.) dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků věcného 
hodnocení.  

• V 1. výzvě MAS Zubří země – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (I.), jsme 
obdrželi celkem 1 žádost o podporu. Žádost o podporu byla zaměřena na aktivity Zařízení péče o 
děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a příměstské tábory. Žadatelé mohli 
podat žádost o podporu i v rámci aktivit: Doprovody na kroužky a zájmové aktivity, Společná doprava 
dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora, Dětské skupiny a vzdělávání pečujících 
osob, v těchto aktivitách jsme ovšem nepřijali žádnou žádost. Požadovaná výše podpory u projektu 
podaného v této výzvě je 1 472 520 Kč. Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 1 734 
000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy č. 1 – Podpora 
prorodinných opatření – (I.) podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty určené k 
realizaci v rámci alokace viz Výběr projektů programovým výborem MAS Zubří země - Výzvy č. 1 – 
Podpora prorodinných opatření – (I.)  (příloha č. 3). 

 Usnesení 3-1/2018: Programový výbor schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů Výzvy 
č. 1 – Podpora prorodinných opatření – (I.) podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekty 
určené k realizaci. 

 Všichni pro  

 schváleno 
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2. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2018  

a) Rozpočet a zajištění spolufinancování dotací na rok 2018 

• Programový výbor projednal sestavený návrh rozpočtu na rok 2018 (příloha č. 4), který byl všem 
členům PV předem zaslán e-mailem v podkladových materiálech.  

• Do položek Příjmů ve výši 1.933.250,- Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2, 80 % dotace z Kraje 
Vysočina, spoluúčasti dotací a další neuznatelné výdaje ve výši 158.432,- Kč budou financovány 
z příspěvků na činnost (Mikroregion Bystřicko 75.956,- Kč, Mikroregion Novoměstsko 72.768,- Kč, 
Mikroregion Pernštejn 9.708,- Kč). 

• Do položek Nákladů ve výši 2.091.682,- Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné 
hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační 
materiály, zpravodaj, vzdělávání. 

 Usnesení 4-1/2018:  Programový výbor schvaluje rozpočet MAS na rok 2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 

b) Audit účetní závěrky za rok 2017 

• Programový výbor byl seznámen s povinností, že musí mít MAS za rok 2017 zpracovaný audit účetní 
závěrky za rok 2017, což plyne ze specifických podmínek IROP 4.2 a ze zákona o o.p.s. Výrok auditora 
k účetní závěrce bude součástí Výroční zprávy za rok 2017, která musí být zveřejněna do 30.6.2018.  

• Pro zpracování auditu byl předběžně kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš 
Liška, který má zkušenosti s auditem o.p.s.  

1-1/2018 Programový výbor bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 
2017.  

 
Úkol 1-1/2018: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu 
účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2017. 

Termín: do dubna 2018 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
c) Nový úvěr na předfinancování provozu od 6/2018 do 5/2019 

• Programový výbor byl informován, že stávající úvěr od České spořitelny a.s. na předfinancování 
provozu MAS z IROP 4.2 bude končit 31.5.2018. Úvěr byl uzavřen na rok ve výši 850.000,- Kč – 
úroková sazba 2,19 %. 

• Dle finanční poradkyně z České spořitelny a.s. – p. Kudrnáčové – se v současné době úroková sazba i 
u obcí pohybuje směrem nahoru, tak se bude toto zvýšení týkat úvěru pro neziskové organizace. Aby 
se stihla do 6/2018 podepsat smlouva pro navazující úvěr, je nutné již koncem března 2018 začít 
vyjednávat podmínky a zpracovat potřebné dokumenty pro nový úvěr a schválení PV. 

Úkol 2-1/2018: Zjistit podmínky pro navazující úvěr na předfinancování provozu MAS, zpracovat 
potřebné dokumenty pro nový úvěr a schválení PV/správní rady. 

Termín: do března 2017 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 

3. Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizací harmonogramu výzev na rok 2018 (příloha č. 5). 

 Usnesení 5-1/2018: Programový výbor schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 
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4. Aktualizace interních postupů PRV a schválení výzvy č. 2 PRV 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizovaným návrhem interních postupů PRV (příloha č. 6) a 
s návrhem výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova (příloha č. 7), která bude vyhlášena od 15.2.2018 
do 28.3.2018. Bude od 15.3.2018 uveřejněna na webu www.zubrizeme.cz/prv-2-vyzva/ 

 Usnesení 6-1/2018: Programový výbor schvaluje výzvu č. 2 PRV včetně aktualizovaných interní postupů 
platných od 2. výzvy PRV. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

5. Aktualizace jednacích řádů orgánů MAS 

• Programový výbor byl seznámen s aktualizací jednacích řádů orgánů MAS – Programový výbor 
(příloha č. 8), Výběrová komise (příloha č. 9) a Kontrolní výbor (příloha č. 10). Změny byly provedeny 
na základě aktualizace interních postupů pro PRV a připravované aktualizace pro IROP. Hlavním 
důvodem je sjednocení jednacích řádů napříč všemi programy a sjednocení textace jednotlivých 
dokumentů – zejména u VK a PV, tj. snaha o přehození jednotlivých bodů do stejného pořadí ve všech 
dokumentech 

• Nejdůležitější změny jednacích řádů jsou:  

- Pojmenování orgánů velkými písmeny 
- Specifikace počtu náhradníků 
- Usnášeníschopnost při nadpoloviční většině (min. 4 členové) 
- Sjednocení textu k Etickému kodexu 
- Předseda orgánu může pověřit svoláním jednání vedoucího pracovníka CLLD 
- Uvedení formulace k zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin (MAS musí 

povinně dodržovat v každém případě) 
- Umazání zbytečných nesmyslných formulací 
- Zápisy nepodepisuje pouze předseda, mohou nastat případy, kdy podepisuje celý orgán 

 Usnesení 7-1/2018: Programový výbor schvaluje aktualizované jednací řády pro Programový výbor, 
Výběrovou komisi a Kontrolní výbor. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

6. Diskuze 

• Programový výbor byl informován o připravované změně SCLLD MAS Zubří země v průběhu roku 
2018 u programových rámců OPZ, OPŽP a PRV. 

 
 
Ukončení v 11:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 

        ..........................................................           

                                         PhDr. Petr Čermák   
                                                                                                        předseda programového výboru  
                                 

http://www.zubrizeme.cz/prv-2-vyzva/

