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 Zápis z 
 

 
    
   15. 06. 2021 

 
Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 
405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (1. patro) 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 15:15 hodin. 

Zahájení provedla Jarmila Zemanová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 
 

1. Aktualizace partnerů MAS  

2. Schválení změny statutu MAS Zubří země a na to navázaná úprava 
jednacího řádu Výběrové komise  

3. Představení a schválení projektu spolupráce 

4. Představení informací o přechodném obdobím a možnosti využít 
novou alokaci a její rozdělení mezi Fiche 

5. Informace k procesu schvalování 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – 
IROP – Cyklodoprava – (IV.) a podpisy etických kodexů 

6. Diskuze 

 

 
 
 

1. Aktualizace partnerů MAS 

• Programový výbor byl seznámen se aktualizací partnerů MAS: 
o SK Pernštejn Nedvědice - Ing. Pavel Vejrosta (předseda Kontrolního výboru) zažádal o 

zrušení partnerství v MAS z důvodu nedostatku času.  
o ZO ČSV, o.s. Jimramov – Zdeněk Vraspír (řádný člen Výběrové komise) zemřel 

17.3.2021.  
o O partnerství v MAS požádala organizace Spolek Jinak – Mgr. Jaroslava Šmídková za 

zájmovou skupinu vzdělávání. 
 

 Usnesení 1-2/2021:  
Programový výbor schvaluje aktualizaci partnerů: ukončení partnerství SK Pernštejn 
Nedvědice - Ing. Pavla Vejrosty a ZO ČSV, o.s. Jimramov - Zdeňka Vraspíra, a dále schvaluje 
nového partnera Spolek Jinak – Mgr. Jaroslavu Šmídkovou. 
 

 Všichni pro – schváleno 

schůze Programového výboru MAS č. 2/2021 

Termín 

Program schůze 

ZÁPIS 

Místo 
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2. Schválení změny statutu MAS Zubří země a na to navázaná úprava jednacího řádu 

Výběrové komise 

•  Programový výbor byl seznámen se změnou Statutu viz. článek XIII. Výběrová komise – bod. 1. 
(příloha č. 1). Funkční období výběrové komise je možné prodloužit z 1 na 3 roky. Bude ujednoceno 
s funkčním období programového výboru a kontrolní komise. Změna je možná díky aktualizaci 
Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v PO 2014-2020 – verze 4 z ledna 2021, která je 
dána do souladu s Metodickým stanoviskem ministryně pro MMR č. 12 k MPIN, podle kterého byly 
standardizovány MAS v programovém období 2021–2027.  

• Na základě této změny je nutné také provést změnu Jednacího řádu Výběrové komise (příloha č. 2) - Čl. 
II - Ustanovení výběrové komise a povinnosti členů, bod 1 - řádní členové Výběrové komise jsou voleni 
na dobu tří let. 
 

 Usnesení 2-2/2021:  
Programový výbor schvaluje prodloužení funkčního období Výběrové komise z 1 na 3 roky a 
na základě toho schvaluje změnu Statutu MAS Zubří země a jednacího řádu Výběrové komise. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

3. Představení a schválení projektu spolupráce 

• Programový výbor byl seznámen s připravovaným projektem spolupráce „Vážíme si přírodního 
bohatství“. Projekt je na téma: voda, půda, krajina a její a naše budoucnost. Na projektu spolupracují 
3 MAS z Kraje Vysočina– další jsou MAS Oslavka o.p.s. a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. MAS Zubří 
země bude koordinační MAS.  

• Rozpočet projektu je 482.400 Kč a podíl MAS Zubří země je 190.050 Kč. Projekt bude realizován 
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Dotace z Programu rozvoje venkova je 90 % a spolufinancování žadatele 
je 10 % - 19.005 Kč. Projekt bude realizován v rámci SCLLD MAS Zubří země – opatření 2.8.2.Podpora 
aktivit komunitně vedeného místního rozvoje. 

• Hlavní náplní projektu je realizace seminářů, workshopů a osvětových akcí pro širokou veřejnost, video 
soutěže zabývajícími se environmentálními tématy. Projekt má za cíl informovat o dané problematice 
a vtáhnout širokou veřejnost do problematiky zadržování vody v krajině. 
 

 Usnesení 3-2/2021:  
Programový výbor schvaluje projekt spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství“ ve výši 
482.400 Kč, kde podíl MAS Zubří země je 190.050 Kč. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

4. Představení informací o přechodném obdobím a možnosti využít novou alokaci a její 

rozdělení mezi Fiche 

• Programový výbor byl seznámen se skutečností, že dne 21.5.2021 byla MAS Zubří země doručena 
Informace o přechodném období a možnosti využít novou alokaci z Ministerstva zemědělství (č. j. MZE-
31531/2021-14113). Na základě tohoto dopisu došlo k navýšení alokace MAS Zubří země pro 
Programový rámec PRV o 8 774 900 Kč na celkovou částku 59 388 790 Kč. Dále byl Programový výbor 
informován o tom, že konečné přidělení prostředků může být ještě o něco vyšší – v případě, že některé 
MAS v ČR svoji alokaci odmítnou. 

• Kancelář MAS informovala Programový výbor o aktuální poptávce po projektech v území, dále byly pro 
kvalifikované posouzení připomenuty výstupy střednědobé evaluace SCLLD a aktuální plnění 
finančních a indikátorových plánů. V rámci přesunu navrhuje kancelář MAS přesunout i 348 375 
z projektu spolupráce (aktuálně nevyužitá částka v této Fichi). 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/01/Aktualizace_METODIKY_final_na_web.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2020/04/Metodicke-stanovisko-c-12-k-MPIN_.pdf
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• Níže jsou uvedeny všechny Fiche PRV, červeně jsou označeny ty, ve kterých kancelář MAS navrhuje 
přesouvat prostředky: 

 

Opatření/Fiche SCLLD 
Aktuální 

alokace (tis. Kč) 

Navrhovaná 

změna (tis. Kč) 

 Konečná alokace 

(tis. Kč) 

7. Modernizace zemědělského podnikání 4 918,86 0,00 4 918,86 

8. Konkurenceschopná zemědělská produkce a 

potravinářství 
801,74 0,00 801,74 

9. Investice do sítě lesních cest 4 500,00 0,00 4 500,00 

10. Opravy a budování sítě polních cest 5 000,00 0,00 5 000,00 

12. Modernizace nezemědělského podnikání 8 755,70 2 000,00 10 755,70 

13. Posilování ekologické stability lesů 1 931,96 0,00 1 931,96 

14. Podpora neprodukčních funkcí lesa 3 500,00 1 000,00 4 500,00 

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů 
3 619,90 0,00 3 619,90 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného 

místního rozvoje 
519,42 -348,37 171,05 

24. Investice do veřejných prostranství 17 066,31 6 123,27 23 189,58 

Celkem  50 613,89 8 774,90 59 388,79 

 
• Tento bod jednání bude součástí programu Valné hromady, která bude také obeznámena s tímto 

návrhem a bude jej v rámci jednání schvalovat. Otázkou zůstává, jak naložit s dodatečnými prostředky 
v případě, že konečné přidělení prostředků bude vyšší – v případě, že některé MAS v ČR svoji alokaci 
odmítnou – Programový výbor se přiklání k variantě přilít tyto další prostředky do Fiche 24. Investice 
do veřejných prostranství. 

• Kancelář MAS představila Programovému výboru podklady pro změnu finančního plánu, změnu 
indikátorového plánu a úpravu textu Programového rámce PRV v souladu s požadavky Řídícího 
orgánu. Všechny dokumenty jsou přiloženy k zápisu souhrnně jako neveřejná příloha č. 1. 
 

 Usnesení 4-2/2021:  
Programový výbor schvaluje navýšení Programového rámce PRV o celou nabízenou alokaci, 
tj. 8 774 900 Kč včetně podkladů ke změně finančního a indikátorového plánu v Programovém 
rámci PRV. V případě dodatečných finančních prostředků, které se budou v akceptačním 
dopisu odlišovat od nyní navrhované alokace schvaluje Programový výbor přesunutí 
prostředků do Fiche 24. Investice do veřejných prostranství. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

5. Informace k procesu schvalování 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 

Cyklodoprava – (IV.) a podpisy etických kodexů 

• Členové Programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 16. výzvy MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Cyklodoprava - (IV.). V této výzvě byly přijaty a prozatím v hodnocení formálních 
náležitostí a přijatelnosti kladně zhodnoceny 2 projekty (viz níže): 

 
Registrační číslo projektu Žadatel Název projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016189 
Město Nové Město 
na Moravě 

CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM - 
Nová Ves, I. etapa 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214 
Město Nové Město 
na Moravě 

CYKLOSTEZKA UL. NEČASOVÁ - UL. 
ŽĎÁRSKÁ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
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• Celkové způsobilé výdaje obou projektů jsou ve výši 7 467 795,92 Kč. Původní alokace výzvy (CZV) je 
ve výši 4 570 798,28 Kč, aktuálně dostupné prostředky, které jsou k dispozici v opatření SCLLD, 
konkrétně 2.2.2 Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy, kam daná výzva 
spadá, se pohybují okolo 6 mil. Kč. 

• Dále byli členové Programového výboru vyzváni k vyhodnocení střetu zájmů u podaných projektů a 
zaslání podepsaných etických kodexů k výzvě. Jeden člen Programového výboru (Ing. Soňa Ošmerová) 
nahlásila střet zájmů, proto etický kodex nepodepsala a nebude součástí dalších rozhodovacích procesů 
o výzvě. 

• Členové Programového výboru informováni o termínech věcného hodnocení a poté běžících lhůt o 
přezkum (věcné hodnocení bude dokončeno nejpozději 13.7.2021, lhůta o přezkum pak poběží do 
minimálně 28.7.2021). Vzhledem k prázdninovým termínům jednání o výběru projektů byla navržena 
forma jednání per rollam. 

• Kancelář MAS Programovému výboru připomněla možnost určit náhradní projekty (v souladu s 
platnými Interními postupy MAS pro IROP). 

• Dále byl Programový výbor obeznámen s aktualizovanými Minimálními požadavky ŘO IROP 
k implementaci CLLD, které vyžadují v případě dočerpání alokací na SCLLD, tj. při maximalizaci 
využitelných prostředků, následující postup. Před schválením výběru projektů musí být schváleno 
navýšení alokace výzvy, které bude vyplývat z ušetřených prostředků stávajících projektů, které už byly 
finálně vyplaceny. Teprve poté se musí uskutečnit další jednání, kdy dojde ke schválení projektů 
přihlášených do výzvy. Pravděpodobné termíny jednání budou v průběhu prázdnin, budou záviset na 
schvalování Žádostí o platbu u současných projektů, nejpravděpodobněji pak na přelomu července a 
srpna. 
 
1-2/2021 Členové Programového výboru podepsali Etické kodexy a dále vzali na vědomí 
postup při schvalování výběru projektů 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Cyklodoprava – (IV.), v souladu s aktualizovanými Minimálními požadavky ŘO IROP 
k implementaci CLLD. 
 

 Všichni přítomní členové PV berou na vědomí bod jednání č. 5 
 
 
 

Zapsala:  Jarmila Zemanová     ...................................................................... 
 

 

 

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

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru

                                 


