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 Zápis z 
 

    
  

   21. 11. 2022 – 25.11.2022 (do 18:00 hodin) 
  
   Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM 

 
Přítomni: schůze VH je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy VH.  

Prezence účasti: přítomno na Valné hromadě 33 hlasujících partnerů MAS ze 46 partnerů MAS                             
z toho: VS – 10 členů, tj. 30,3 %, ostatní 23 členů tj. 69,7 %; zájmové skupiny: V = 15,15 %,                      
CRKD = 9,09 %, EŽP = 15,15 %, KR = 15,15 %, RP = 9,09 %, RV = 18,18 %, ZKČ = 9,09 %,                                    
ZP = 9,09 %. 

 
Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Valné hromady.  
 
Na prezenční schůzi Valné hromady MAS č. 1/2022 dne 23.6.2022 bylo schváleno, že Valná hromada provede 
hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2023 formou per rollam. 

 
 
 

1. Navýšení příspěvku na činnost pro rok 2023 pro partnerské 
mikroregiony 
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1. Navýšení příspěvku na činnost pro rok 2023 pro partnerské mikroregiony 

 
• Pro pokrytí nákladů pro rok 2023 je navrženo navýšení příspěvku na činnost o 0,50 Kč na 

obyvatele, tj. na 5 Kč/obyvatel.  

• Navýšení příspěvků na činnost bylo dopředu předjednáno se statutárními zástupci jednotlivých 
mikroregionů a následně řádně schváleno v rámci členských schůzí/jednání Valné hromady 
jednotlivých svazků obcí.  

• Valná hromada byla seznámena s novým rozpisem výše příspěvků na činnost po jednotlivých 
mikroregionech na území MAS Zubří země (neveřejná příloha č. 1):  

o Mikroregion Bystřicko – navýšení příspěvku o 8.822,50, Kč z 88.492,50 Kč na 97.315,- Kč,  

o Mikroregion Novoměstsko – navýšení příspěvku o 8.063,- Kč z 81.927,- Kč na 89.990,- Kč, 

o Mikroregion Pernštejn – navýšení příspěvku o 621,- Kč z 6.579,- Kč na 7.200,- Kč.  

• Celková výše příspěvků na činnost pro partnerské mikroregiony na činnost MAS pro rok 
2023 činí 194.505,- Kč. 

• Pro stanovení příspěvku na činnosti pro rok 2023 byl použit počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2022.  
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Usnesení 1-2/2022 

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje navýšení příspěvku na činnost pro partnerské 
mikroregiony pro rok 2023 ze 4,50 Kč/obyvatele na 5 Kč/obyvatele. 

 Pro: 33     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 Schváleno 

 
 

2. Rozpočet MAS Zubří země na rok 2023 

 
• Valná hromada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2023 (neveřejná příloha č. 2) a 

podrobné informace k návrhu rozpočtu byly popsány v komentáři k rozpočtu (neveřejná příloha 
č. 3). 

• Do položek Příjmů ve výši 5.147.859,- Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (proplácena 
průběžně a předfinancována z finanční výpomocí města Bystřice n. P.), která činí 2.795.828,- Kč, 
dále 90 % dotace z PRV 19.3.1 (proplacena ex-post a předfinancována z finanční výpomocí města 
Bystřice n. P.), která činí 27.810,- Kč, nově 100 % dotace z OPZ+ (realizace od 4/2023, placení 
zálohově), která činí 2.119.716,- Kč, dar 10.000,- Kč a příspěvky na činnost ve výši 194.505, Kč, 
které zajistí spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí 
neuznatelných výdajů  

• Do položek Nákladů ve výši 5.147.859,- Kč jsou zařazeny náklady projektu IROP 4.2/OPTP ve 
výši 2.942.977,- Kč, náklady projektu spolupráce MAS ve výši 30.900,- Kč, náklady projektu OPZ+ 
č. 1 ve výši 2.119.716,- Kč a náklady hrazené pouze z vlastních zdrojů ve výši 54.266,- Kč. 

 

Usnesení 2-2/2022 

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje rozpočet MAS Zubří země na rok 2023 ve výši 
příjmu a nákladů 5.147.859,- Kč. 

 Pro: 33    Proti: 0     Zdržel se: 0 

 Schváleno 
 
 

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

 
 
 

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

                                  Miloš Brabec   
                                                                                               předseda Programového výboru  
                                 


