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 Zápis ze schůze 
 

    
  

   23. 6. 2022 
  

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

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 15:30 hod. 
 

 

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady a ověření usnášeníschopnosti 
Valné hromady 

2. Informace o aktualizaci partnerské základny  

3. Informace o realizaci projektu spolupráce „Vážíme si přírodního 
bohatství – půda, voda a les“ 

4. Převolení členů a předsedy Programového výboru MAS 

5. Aktuální informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a 
finančních plánů 

6. Představení aktivit akčního plánu OPZ+ na nové období 2021+, jejich 
projednání a schválení 

7. Schválení výroční zprávy za rok 2021 

8. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2023 
formou per rollam 

9. Diskuze 
 

 
 

1. Úvodní slovo předsedy Správní rady a ověření usnášeníschopnosti Valné hromady 

• Zahájení provedl úvodním slovem předseda Správní rady Mgr. Martin Horák a přítomné seznámil s 
programem jednání Valné hromady 

• Jarmila Zemanová přednesla prezenci účasti partnerů MAS. Prezence účasti: přítomno na Valné hromadě 
24 hlasujících partnerů MAS z 46 partnerů MAS z toho: VS – 6 členů, tj. 25 %, ostatní 18 členů tj. 75 %, 
zájmové skupiny: V = 20,8 %, CRKD = 4,2 %, EŽP = 16,7 %, KR = 12,5 %, RV = 16,7 %, ZKČ = 16,6 %, ZP = 
4,2 %, RP = 8,3 % 

• Valná hromada MAS je usnášeníschopná.  
• Zapisovatel: navržena Jarmila Zemanová 
• Ověřovatel zápisu: navržen Martin Horák 

 Usnesení 1-1/2022: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 23.6.2022 a jako 
zapisovatele schvaluje Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu Martina Horáka. 

  

 Všichni pro – schváleno  

Valné hromady MAS č. 1/2022 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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2. Informace o aktualizaci partnerské základny 

 
• Valná hromada MAS byla seznámena předsedou Programového výboru (dále jako PV) s  aktualizací 

partnerské základny MAS, které proběhla na jednání PV č. 1/2022 dne 26.5.2022: 
o U partnera MAS - Koruna Vysočiny, z.s. - došlo ke změně ředitele, nyní je ředitelem pan David 

Štěpánek, namísto paní Oľgy Königové.  
o O partnerství v MAS požádala škola Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, 

okres Žďár nad Sázavou za zájmovou skupinu Vzdělávání. 
 

1-1/2022 Valná hromada MAS bere na vědomí aktualizovanou členskou základnu spočívající ve výměně 
zástupce u partnera MAS - Koruna Vysočiny, z.s., a přijetí nového partnera Základní školu Nové Město na 
Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou, kterou zastupuje Tomáš Augustýn. 

 

3. Informace o realizaci projektu spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les“ 

 
• Valná hromada MAS byla seznámena s průběžnou realizací projektu spolupráce MAS Zubří země „Vážíme 

si přírodního bohatství – půda, voda a les“ (registrační číslo: 21/000/1931b/563/000004) a s realizovanými 
aktivitami.  

• Projekt je realizovaný ve spolupráci s MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí od listopadu 2021 
(včetně přípravných prací) až do října 2023. Projekt je zaměřený na šíření osvěty v oblasti zadržování vody 
v krajině. Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a předání informací 
environmentální osvěty široké veřejnosti na celém území zúčastněných MAS. Celkové způsobilé výdaje 
projektu za všechny MAS jsou 468 400 Kč, způsobilé výdaje MAS Zubří země jsou 178.850,- Kč a dotace 90% 
je 160.965,- Kč. 

• V rámci celého projektu bude uskutečněno celkem 27 seminářů, 8 exkurzí/workshopů, ekologická 
videosoutěž a zahajovací a závěrečná osvětová akce s přednášejícími. Na území MAS Zubří země se bude 
konat 10 seminářů, 3 exkurze/workshopy a zahajovací osvětová akce, ekologická videosoutěž je 
společná pro všechny partnerské MAS. 

• Zrealizované aktivity projektu: 
o Zahajovací osvětová akce – 17.-18.2.2022 – Hotel Skalský dvůr 
o Vyhlášení ekologické videosoutěže na zahajovací osvětové akci – příjem videí od 1. 3. 2022 do              

31. 3. 2023 
o Seminář v obci Dlouhé – 10.3.2022 
o Seminář v obci Bobrůvka – 5.4.2022 
o Seminář v obci Dalečín - 5.5.2022 
o Seminář v obci Strážek – 2.6.2022 

• Více informaci o projektu spolupráce: www.zubrizeme.cz/vazime-si-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-a-
les/ 

 
2-1/2022 Valná hromada MAS bere na vědomí průběžné informace o realizaci projektu spolupráce „Vážíme 
si přírodního bohatství – půda, voda a les“. 

 
 

4. Převolení členů Programového výboru MAS 

• Vzhledem vypršení funkčního období Programového výboru, které skončilo k 10.6.2022, byla Valná 
hromada seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Programového výboru pro 3-leté funkční 
období, tj. do 22.6.2025. 

Návrh členů Programového výboru (PV) pro následující funkční období (K obměně členů nedochází. Stávající 
členové PV souhlasí s nominací i na další funkční období) 

 

 

 

 

http://www.zubrizeme.cz/vazime-si-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-a-les/
http://www.zubrizeme.cz/vazime-si-prirodniho-bohatstvi-puda-voda-a-les/
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Řádný člen (ŘČ)/ 
Náhradní člen (NČ) PV 

Identifikace člena PV Zájmová skupina 
Veřejný sektor (VS)/ 

Soukromý sektor (SS) 

ŘČ 
Miloš Brabec (Mikroregion 

Novoměstsko) 
Cestovní ruch a kulturní 

dědictví 
VS 

ŘČ 
Mgr. Martin Horák 

(Město Bystřice n. P.) 
Vzdělávání VS 

ŘČ 
Petr Konečný (Městys 

Nedvědice) 
Rozvoj venkova VS 

ŘČ 
Ing. Tomáš Pospíšil 

(Portimo, o.p.s.) 
Komunitní rozvoj SS 

ŘČ Mgr. Dita Kabelková Vzdělávání SS 
ŘČ Mgr. Slavomír Pipa Rozvoj venkova SS 
ŘČ Ing. Aleš Sitař Ekologie a životní prostředí SS 

NČ 
Vlastimil Tvarůžek (SDH 

Meziboří) 
Kulturní a zájmová činnost SS 

NČ Ing. Soňa Ošmerová Zemědělci a potravináři SS 
NČ Miloš Kotouček Zemědělci a potravináři SS 

• Členové PV mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu předsedu, 
který svolává a řídí jednání Programového výboru MAS. 

• Členové PV navrhli na předsedu Programového výboru Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu 
Novoměstsko). 

 Usnesení 2-1/2022: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Programového 
výboru na 3-leté funkční období, tj. do 22.6.2025, přičemž přítomní členové Programového výboru 
schvalují zvolení předsedy Programového výboru Miloše Brabce (zástupce Mikroregionu Novoměstsko). 

  

 PRO – 23, PROTI - 0, Zdržel se – 1  
 Schváleno 

 
 

5. Aktuální informace o plnění SCLLD – naplňování indikátorů a finančních plánů 

 

• Valná hromada MAS byla seznámena předsedou Kontrolního výboru Mgr. Miroslavem Novákem 
s aktuálními informacemi o plnění SCLLD, včetně naplňování indikátorů a finančních plánů. 

 3-1/2022 Valná hromada MAS bere na vědomí Aktuální informace o plnění SCLLD – především naplňování 
povinných indikátorů a finančních plánů. 

 
 

6. Představení aktivit akčního plánu OPZ+ na nové období 2021+, jejich projednání a schválení 

 

• Členové Valné hromady MAS obdrželi jako podklad pro jednání spolu s pozvánkou prezentaci s níže 
uvedenými informacemi, které byly na jednání odprezentovány. 

• Valná hromada MAS byla seznámena s aktuálními informacemi z MPSV, které jsou vzhledem k tomu, že 
ještě nebyla vypsána výzva, nekompletní. 

• Dále MAS představila proces schvalování/projednání vytipovaných aktivit v území s jednotlivými typy 
stakeholderů. 

• MAS také představila aktivity navrženého akčního plánu  
• Dalším důležitým bodem jsou kritéria pro výběr partnerů a proces jejich schvalování, včetně procesu 

schvalování akčního plánu 
• Poté byli členové Valné hromady vyzváni k diskuzi. 

 Usnesení 3-1/2022: Valná hromada MAS schvaluje aktivity akčního plánu OPZ+ na nové období 2021+ a 
následný postup administrace. 

  

 Všichni pro – schváleno 
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7. Schválení výroční zprávy za rok 2021 

• Valná hromada byla seznámena s Výroční zprávou za rok 2021 (příloha č. 1). 

 Usnesení 4-1/2022: Valná hromada MAS Zubří země schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti a 
hospodaření za rok 2021. 

  

 Všichni pro – schváleno 
 
 

8. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2023 formou per rollam 

• Valná hromada projednala schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2023 na svém budoucím jednání 
na podzim 2021 formou per rollam. 

 Usnesení 5-1/2022: Valná hromada MAS schvaluje, že ke hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS 
pro rok 2023 přistoupí formou per rollam. 

  

 Všichni pro – schváleno 

 

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

 

Ověřovatel:    Mgr. Martin Horák   ............................................................ 

 

 

 

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

                      Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)  
                                       předseda Programového výboru 


