
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

MAS Zubří země, o.p.s. 

Strana 1 / 3 

 Zápis ze 
 

    
  

   11. 12. 2018 
  

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem  

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 10:00 hodin 

Zahájení provedla Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Schválení programu Programového výboru 

2. Výběr a schválení projektů níže uvedených výzev MAS pro OPZ: 

• 3. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti – (I.) 

• 4. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb – (II.) 

• 5. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných 
opatření – (II.) 

3. Schválení rozpočtu MAS pro rok 2019 

4. Schválení změny Jednacího řádu Programového výboru  

5. Diskuze 

 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy programového výboru. 

 

 
 
 

1. Výběr a schválení projektů výzev MAS pro OZP č. 3, 4 a 5 

 
• Přítomní členové PV podepsali prezenční listinu dle pokynů ŘO pro 3., 4. a 5. výzvu OPZ a členové 

PV, kteří nebyli ve střetu zájmu, podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů. 
 
Schválení projektů 3. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.): 

• Členové programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 3. výzvy MAS Zubří 
země, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.) dle doporučení Výběrové 
komise → na základě výsledků věcného hodnocení.  

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 2 projekty. 
• Celková alokace na tuto výzvu činila 4 500 000 Kč. Celkový objem požadované finanční podpory 

za danou výzvu je ve výši 8 210 610 Kč.  
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• Částka převyšující alokované prostředky dané výzvy, tj. prostředky alokované na dané opatření 
SCLLD pro programového období 2014 – 2020, činí 3 710 610 Kč. 

• Po zařazení projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010370 (jehož doporučená výše celkových 
způsobilých výdajů za MAS činí 3 718 045 Kč) mezi vybrané projekty, je částka nevyčerpané 
alokace pro dané opatření SCLLD v programovém období 2014 – 2020, 781 955 Kč. 

• Částka převyšující alokované prostředky dané výzvy, tj. prostředky alokované na dané opatření 
SCLLD pro programového období 2014 – 2020, činí 3 260 610 Kč. Z toho důvodu Programový 
výbor rozhodl o zařazení projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010372 mezi náhradní 
projekty (jeho doporučená výše celkových způsobilých výdajů za MAS činí 4 042 565 Kč – poté 
co Výběrová komise doporučila snížit celkové způsobilé výdaje projektu o 450 000 Kč). Projekt 
byl zařazen Programovým výborem do zásobníku projektů. 

• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů předložených v 3. výzvě MAS Zubří země, 
o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.), podle doporučení Výběrové 
komise a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci alokace viz Rozhodnutí Programového 
výboru MAS Zubří země (veřejná příloha č. 1).  

 
Schválení projektů 4. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (II.): 

• Členové programového výboru byli seznámeni s předloženými projekty 4. výzvy MAS Zubří 
země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (II.) dle doporučení Výběrové 
komise → na základě výsledků věcného hodnocení.  

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 3 projekty. 
• Celková alokace na tuto výzvu činila 5 000 000 Kč. Celkový objem požadované finanční podpory 

za danou výzvu je ve výši 3 887 090 Kč. Výběrová komise doporučila snížit celkové způsobilé 
výdaje (CZV) jednoho z projektů č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010354 o 15 000 Kč, tj. 
doporučená výše CZV schválená MAS je 3 872 090 Kč. 

• Částka nevyčerpaných alokovaných prostředků dané výzvy, která se převádí do dalších kolových 
výzev, případně do jiných opatření SCLLD v rámci programového rámce Operačního programu 
zaměstnanost, v programovém období 2014 – 2020, činí 1 127 910 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů předložených v 4. výzvy MAS Zubří země, 
o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb – (II.), podle doporučení Výběrové komise 
a potvrzuje projekty určené k realizaci v rámci alokace viz Rozhodnutí Programového výboru 
MAS Zubří země (veřejná příloha č. 2).  
 

Schválení projektů 5. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.): 
• Členové programového výboru byli seznámeni s předloženým projektem 5. výzvy MAS Zubří 

země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.) dle doporučení Výběrové komise → 
na základě výsledků věcného hodnocení.  

• V rámci dané výzvy přijala kancelář MAS Zubří země celkem 1 projekt. 
• Celková alokace na tuto výzvu činila 906 958,75 Kč.  
• Celkový objem požadované finanční podpory za danou výzvu je ve výši 489 125 Kč.  
• Výběrová komise doporučila snížit celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010353 o 4 275 Kč, tj. doporučená výše CZV schválená MAS je tedy 
484 850 Kč. 

• Částka nevyčerpaných alokovaných prostředků dané výzvy, která se převádí do dalších kolových 
výzev, případně do jiných opatření SCLLD v rámci programového rámce Operačního programu 
zaměstnanost, v programovém období 2014 – 2020, činí 422 108,75 Kč.  

• Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektu předloženého v 5. výzvě MAS Zubří země, 
o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.), podle doporučení Výběrové komise a 
potvrzuje projekt určený k realizaci v rámci alokace viz Rozhodnutí Programového výboru MAS 
Zubří země (veřejná příloha č. 3).  

 

 Usnesení 1-8/2018:  
Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů 3. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – (I.), 4. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci 
sociálních služeb – (II.) a 5. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření – (II.), 
podle doporučení Výběrové komise a potvrzuje projekt určený k realizaci. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 
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2. Schválení rozpočtu MAS pro rok 2019 

 
• Programový výbor se seznámil se sestaveným návrhem rozpočtu na rok 2019 (neveřejná příloha                

č. 4), který byl všem členům Programového výboru předem zaslán e-mailem v podkladových 
materiálech.  

• Do položek Příjmů ve výši 2.370.135,50 Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (předfinancovaná 
úvěrem), která činí 2 192 714 Kč a dále příspěvek na činnost ve výši 177 421,50 Kč, které zajistí 
spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí neuznatelných 
výdajů.  Rozpis výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří země, 
o.p.s.: Mikroregion Bystřicko 84 928,50 Kč, Mikroregion Novoměstsko 81 589,50 Kč, Mikroregion 
Pernštejn 10 903,50 Kč. 

• Do položek Nákladů ve výši 2 370 135,50 Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné 
hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační 
materiály, zpravodaj, vzdělávání a rezerva ve výši 2 515,50 Kč. 
 

3. Usnesení 2-8/2018:  Programový výbor schvaluje rozpočet MAS Zubří země na rok 2019. 
4. Všichni pro  

5. schváleno 
 

 

3. Schválení změny Jednacího řádu Programového výboru 

 
• Programovému výboru byl představen aktualizovaný jednací řád Programového výboru (veřejná příloha 

č. 5), který bude následně použit jako nedílná součást Interních postupů MAS pro všechny programové 
rámce SCLLD. 

• Jednací řády ostatních orgánů MAS (příloh Interních postupů MAS pro jednotlivé programové rámce) 
zůstávají beze změny. 

 
Usnesení 3-8/2018:  
Programový výbor MAS Zubří země schvaluje změnu Jednacího řádu Programového výboru. 

  
 Všichni pro 
 schváleno 

 
 
 
 

Zapsala:  Lada Jindrová    ............................................................ 
 
 
 
 

        ..........................................................           
                                         Vlastimil Tvarůžek   
                                                                                                        předseda Programového výboru                                 


