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 Zápis ze 
 

    
  

   25. 07. 2017 
  
   Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatel zápisu: Josef Vojta 

Schůze zahájena v 16:15 hod. 

Zahájení provedla ředitelka J. Zemanová a přítomné seznámila s programem mimořádného jednání VH: 
 
 

1. Prezence zúčastněných, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele 
zápisu, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Informace o stavu realizace SCLLD 

3. Volba členů Programového výboru a volba náhradníků 

4. Volba náhradníků Výběrové komise 

 

 
 
 

1. Prezence zúčastněných, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, kontrola 
usnášeníschopnosti 

a) Ing. Zemanová ověřila a přednesla prezenci účasti partnerů MAS. 

Prezence účasti: přítomno na Valné hromadě 21 hlasujících partnerů MAS z 41 partnerů MAS (dle 
aktualizace partnerské základy ze dne 25.7.2017) z toho: VS – 7 členů, tj. 33,3%, ostatní 14 členů tj. 
66,7%, zájmové skupiny:  RV = 28,5%, ZKČ = 9,5%, RP= 14,3%, EŽP = 14,3%, KR = 9,5%,  
V = 4,8%, ZP = 4,8%, CRKD = 14,3% 

Valná hromada MAS je usnášeníschopná.  
 
b) Seznámení s finálním programem jednání.  

 Usnesení 1-2/2017:  Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 25. 7. 2017 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

c) Zapisovatel: navržena Ing. Zemanová 
 

d) Ověřovatel zápisu: navržen Mgr. Vojta 

mimořádné schůze Valné hromady MAS č. 2/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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 Usnesení 2-2/2017:  Valná hromada MAS schvaluje zapisovatele Ing. Zemanovou a ověřovatele zápisu 
Mgr. Vojtu. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

2. Informace o stavu realizace SCLLD 

1. výzva Programu rozvoje venkova 

V 1. výzvě PRV od 1.3.2017 do 13.4.2017 jsme obdrželi celkem 19 žádostí o dotaci: 

• Fiche 7: Modernizace zemědělského podnikání – 8 žádostí  
• Fiche 8: Modernizace zpracování zemědělských produktů – 0 žádostí 
• Fiche 12: Modernizace nezemědělského podnikání - 9 žádostí / 1 žádost nesplnila podmínky 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti 
• Fiche 15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů – 2 žádosti 
 

Podané projekty měly celkové výdaje ve výši 10 253 686,– Kč a požadovaná dotace u těchto projektů 
byla   4 444 170,– Kč . Schválené projekty Programovým výborem MAS mají celkové výdaje ve výši 10 054 036,- Kč 
/ požadovaná dotace ve výši 4 369 920,- Kč. 

• Seznam vybraných a nevybraných žádosti 

Dne 18.7.2017 proběhl seminář pro příjemce dotace v PRV. V současné době bylo všech 18 schválených žádostí 
zaregistrováno na Portálu farmáře. RO SZIF Brno provede ještě závěrečné ověření způsobilosti schválených 
žádostí v průběhu září 2017. 

1.,2. a 3. výzva Integrovaného regionálního operačního programu 

V období od 04.05.2017 do 23.06.2017, přijala MAS Zubří země, o.p.s., celkem 8 žádostí o podporu ve třech 
výzvách MAS Zubří země v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

• Seznam přijatých žádostí 1.,2. a 3. výzvy MAS Zubří země pro IROP 
  

V 1. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – 
(I.), jsme obdrželi celkem 4 žádosti o podporu. Všechny 4 žádosti o podporu jsou zaměřeny na aktivitu 
Bezpečnost dopravy. 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 projektů podaných v této výzvě je 3 860 895,69 Kč  
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 4 000 000 Kč. 
  
V 2. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (I.), jsme 
obdrželi pouze jednu žádost o podporu. Žádost o podporu je zaměřeny na aktivitu Rozvoj sociálních 
služeb. Žadatelé mohli podat žádost o podporu i v rámci aktivity: Sociální bydlení, v této aktivitě nebyla přijata 
žádná žádost o podporu. 
Požadovaná výše podpory u tohoto projektu dané výzvy činí 474 509,82 Kč  
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 3 000 000 Kč. 
  
Ve 3. výzvě MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (I.), jsme 
obdrželi celkem 3 žádosti o podporu. Všechny 3 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. 
Požadovaná výše podpory u projektů podaných v této výzvě je 7 164 293,13 Kč  
Pro tuto výzvu byla vyčleněna celková alokace ve výši 5 000 000 Kč. 
  
V průběhu července probíhala v kanceláři MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Na základě této 
kontroly byli žadatelé vyzváni k doplnění či opravě žádostí o podporu a ne/povinných příloh. V současné době 
všechny žádostí splnily kontrolu FNaP a postoupily dále do věcného hodnocení, které provede Výběrová komise 
do 1. poloviny srpna 2017. 

http://www.zubrizeme.cz/text-seznam-vybranych-a-nevybranych-zadosti-z-1-vyzvy-prv/
http://www.zubrizeme.cz/text-seznam-prijatych-zadosti-1-2-a-3-vyzvy-mas-zubri-zeme-pro-irop/
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3. Volba členů Programového výboru a volba náhradníků 

Valná hromada byla seznámena s návrhem členů Programového výboru pro další 3-leté volební období. Jediným 
novým navrhovaným členem je místo Břetislava Suchardy (Zámecký statek, o.s.), který už není partnerem MAS, 
Josef Smolka za TJ Rozsochy. 

Návrh členů Programového výboru: 

• Předseda: PhDr. Petr Čermák - Městys Nedvědice 
• Mgr. Josef Vojta - Město Bystřice nad Pernštejnem  
• Vlastimil Tvarůžek - SDH Meziboří 
• Josef Smolka - TJ Rozsochy 
• Miloš Brabec - Mikroregion Novoměstsko 
• Stanislav Marek 
• Jiří Havlíček 

 Usnesení 3-2/2017:  Valná hromada MAS schvaluje návrh členů Programového výboru na 3-leté 
volební období a předsedu Programového výboru PhDr. Petra Čermáka za Městys Nedvědice. 

 Všichni pro  

 schváleno 

Vzhledem ke střetu zájmů některých stávajících členů Programového výboru a Výběrové komise k žadatelům o 
dotaci, bychom nebyli schopni vyhodnotit výzvu IROP (nemohli bychom zachovat nadpoloviční většinu hlasujících 
členů orgánů ze soukromého sektoru, což nám stanovují pravidla) - 3. Výzva MAS Zubří země - školy - (I.). Abychom 
podobné situaci již předešli, je nutné vzhledem k nastaveným podmínkách, aby Valná hromada zvolila do 
Programového výboru i Výběrové komise 3 náhradníky, kteří budou osloveni jen v případě potřeby. Když by byl 
nějaký stálý člen ve střetu zájmu k žadateli o dotaci. Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních členů 
Programového výboru pro 3-leté volební období. 

Návrh náhradních členů Programového výboru:  

• Mgr. Slavomír Pipa 
• Jan Kunc 
• Miloš Kotouček 

 Usnesení 4-2/2017:  Valná hromada MAS schvaluje návrh náhradních členů Programového výboru na 
3-leté volební období. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
 

4. Volba náhradníků Výběrové komise 

Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních členů Výběrové komise pro roční volební období. 

Návrh náhradních členů Výběrové komise:  

• Mgr. Helena Tučková 

• Mgr. Martin Svoboda 
• Mgr. Ruth Šormová - Portimo, o.p.s. 

 Usnesení 5-2/2017:  Valná hromada MAS schvaluje návrh náhradních členů Výběrové komise na roční 
volební období. 

 Všichni pro  

 schváleno 
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Ukončení v 16:40 hod. 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

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

 
 
 

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

                                   Ing. Jarmila Zemanová   
                        ředitelka o.p.s.   
                                


