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 Zápis z 
 

    
  

   02. 11. 2017 
  
   Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Ověřovatel zápisu: Martin Svoboda 

Schůze zahájena v 15:35 hod. 

Zahájení provedl úvodním slovem předseda správní rady J. Vojta a přítomné seznámil s programem 
mimořádného jednání VH: 
 
 

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

2. Informace o stavu realizace SCLLD 

3. Změny části statutu MAS – kompetence Valné hromady a Programového výboru a 
jednacích řádů 

4. Návrh financování MAS v roce 2018 

5. Volba členů Kontrolního výboru a 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 22 hlasujících partnerů MAS z 41 partnerů MAS 
z toho: VS – 9 členů, tj. 40,9%, ostatní 14 členů tj. 59,1%, zájmové skupiny:  RV = 31,8%, ZKČ = 
13,6%, RP= 4,6%, EŽP = 13,6%, KR = 9,1%, V = 4,6%, ZP = 9,1%, CRKD = 13,6% 
Valná hromada MAS je usnášeníschopná.  

 
b) Seznámení s finálním programem jednání.  

 Usnesení 1-3/2017: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 2. 11. 2017 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

c) Zapisovatel: navržena J. Zemanová 
 

d) Ověřovatel zápisu: navržen M. Svoboda 

mimořádné schůze Valné hromady MAS č. 3/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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 Usnesení 2-3/2017: Valná hromada MAS schvaluje zapisovatele J. Zemanovou a ověřovatele zápisu 
M. Svobodu. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

2. Informace o stavu realizace SCLLD 

Výsledky uzavřených výzev č. 1-3 IROP 

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, které byly zaměřené na 
podporu bezpečnosti dopravy, sociálních služeb a škol. Programový výbor MAS vybral dne 05.09.2017 k podpoře 
všech 8 přijatých projektů a navýšil dodatečně alokaci výzvy č. 3 z  5  000 000 Kč na 7 164 294,13 Kč, aby mohly 
být podpořeny všechny 3 kvalitní projekty doručené do této výzvy. Projekty byly předány k závěrečnému ověření 
způsobilosti na nadřízený dotační orgán – Centrum pro regionální rozvoj, který vydá konečné rozhodnutí o 
podpoření těchto projektů. 

• Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu výzvy č. 1-2 IROP 
• Seznam vybraných/nevybraných žádosti o podporu výzvy č. 3 IROP 

  
V 1. výzvě MAS Zubří země – IROP – Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy – 
(I.), byly schváleny 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. 
Schválená 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.), byla 
schválena jedna žádost o podporu. Žádost o podporu je zaměřena 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. 
Schválená 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.), byly 
schváleny 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. 
Schválená výše podpory u projektů podaných v této výzvě je 7 164 294,13 Kč  
Pro tuto výzvu byla dodatečně navýšena celková alokace (14.9.2017) z 5 000 000,- na 7 164 294,13 Kč. 
  
Podrobné shrnutí k výzvám č. 1-3 IROP viz prezentace z Valné hromady (příloha č. 1) 
 

3. Změny části statutu MAS – kompetence Valné hromady a Programového výboru a jednacích řádů 

Valná hromada byla seznámena s navrhovanými úpravami statutu (příloha č. 2). Nejdůležitější navrženou změnou 
je, že kompetence schvalování vnitřních předpisů MAS (interní postupy, směrnice, jednací řády aj.) je přesunuta 
do kompetencí Programového výboru. Valná hromada byla také seznámena s navrhovanými úpravami jednacích 
řádů orgánů MAS (příloha č. 3). 

 Usnesení 3-3/2017: Valná hromada MAS schvaluje navržené úpravu části statutu, které se týkají MAS. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

 1-3/2017 Valná hromada MAS bere na vědomí navrhované úpravy jednacích řádů orgánů MAS, které budou 
předloženy Programovému výboru ke schválení. 

http://www.zubrizeme.cz/text-seznam-vybranych-nevybranych-zadosti-o-podporu-z-prvnich-vyzev-irop/
http://www.zubrizeme.cz/text-seznam-doporucenych-projektu-k-podpore-ve-3-vyzve-mas-pro-irop-skoly-i/
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4. Návrh financování MAS v roce 2018 

• Valná hromada MAS byla seznámena s návrhem financování MAS Zubří země na rok 2018. Byl navržen pro 
partnerské mikroregiony příspěvek na činnost pro rok 2018 ve výši 4 Kč/obyvatel. Celková výše příspěvku 
pro mikroregiony je podle počtu obyvatel uvedena v tabulce níže. 

 

*Počet obyvatel v k 1. 1. 2017 
**Obce zahrnuté pod územní působnost Mikroregionu Pernštejn: Nedvědice, Skorotice, Černvír, Ujčov, Býšovec a Sejřek 

• Příspěvek od partnerských mikroregionů bude použit na spolufinancování provozních dotací z Kraje 
Vysočina a programu IROP 4.2 a také na neuznatelné výdaje. Na spoluúčasti dotací a na neuznatelné výdaje 
je potřeba 141.750,- Kč (97.750,- Kč spoluúčast dotace IROP 4.2, 19.000,- Kč spoluúčast dotace Kraj Vysočina, 
25.000,- Kč bankovní poplatky a úroky z úvěru) viz rozpočtový výhled na rok 2018. 

Rozpočtový výhled na rok 2018 

  

 Usnesení 4-3/2017: Valná hromada MAS schvaluje příspěvek na činnost pro partnerské mikroregiony 
pro rok 2018 ve výši 4 Kč/obyvatel. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

 Úkol 1-3/2017: Poslat partnerským mikroregionům dopis, kde bude oznámeno schválení Valnou hromada 
MAS příspěvek na činnost na rok 2018 pro mikroregiony ve výši 4 Kč/obyvatel. 

 Termín: 16.11.2017 

 Zodpovědná: J. Zemanová 
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5. Volba členů Kontrolního výboru a Výběrové komise 

Valná hromada byla seznámena s návrhem členů Kontrolního výboru na 3-leté volební období. Jediným novým 
navrženým členem místo P. Lopaurové je Petr Juračka. 

Návrh členů Kontrolního výboru: 

• Předseda:  Ing. Ladislav Rak 
• Mgr. Miroslav Novák - VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
• Petra Zbořilová – Mikroregion Pernštejn 
• Blanka Slaná 
• Lesní společenství obcí s.r.o. - Petr Juračka 

 Usnesení 5-3/2017:  Valná hromada MAS schvaluje návrh členů Kontrolního výboru na 3-leté volební 
období. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

Valná hromada byla seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Výběrové komise pro roční volební období. 
Noví členové a náhradníci jsou stejní jako v předchozím volebním období. 

Návrh členů Výběrové komise: 

• Předseda:  Libor Pokorný - Mikroregion Bystřicko 
• Ing. Ivo Doležal - Interski CZ s.r.o.  
• Ing. Pavel Vejrosta - SK Pernštejn Nedvědice 
• Zdeněk Vraspír - ZO ČSV, o.s. Jimramov 
• Mgr. Ladislav Stalmach 
• Vladimír Dobiáš 
• Ing. Andrea Kramárová 
• Náhradníci: Mgr. Helena Tučková, Mgr. Martin Svoboda, Mgr. Ruth Šormová 

 Usnesení 6-3/2017: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Výběrové komise 
na roční volební období. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

 
Ukončení v 16 :15 hod. 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

Ověřovatel:    Mgr. Martin Svoboda  ............................................................ 

 
 
 

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

                                         PhDr. Petr Čermák   
                                       předseda Programového výboru  
                                 


