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 Zápis z 

 

 
 
           
   9.8.2022 – 12.8.2022 (do 12:00 hodin) 
 
 

PER ROLLAM 
 
 
 

1. Vyřešení střetu zájmů jednotlivých členů Programového výboru ve vazbě k 
potenciálním partnerům MAS, kteří budou spolurealizovat akční plán a 
klíčový projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus – pro 
programové období 2021 - 2027 (dále bude uváděno jako OPZ+) včetně 
podpisu Etických kodexů  

2. Shrnutí provedených aktivit v rámci přípravy akčního plánu OPZ+ a celkové 
představení způsobu realizace 

3. Krátké shrnutí cílových skupin, jejich potřeb a vydefinovaných klíčových 
aktivit, které vyplývají z akčního plánu a klíčového projektu OPZ+ včetně 
zaslání finální verze návrhu akčního plánu  

4. Předložení výstupu ze schůze Výběrové komise č. 3/2022 která provedla 
hodnocení partnerů MAS pro akční plán a klíčový projekt OPZ+ dle 
stanovených kritérií 

5. Hlasování o výběru partnerů MAS pro akční plán a klíčový projekt OPZ+ dle 
hodnocení provedeného Výběrovou komisí v rámci jednání č. 3/2022 

6. Hlasování o schválení akčního plánu OPZ+ 

7. Závěr a diskuse 

  
 
 
 
 

jednání Programového výboru MAS č. 3/2022 

Období hlasování 

Způsob hlasování 

Program jednání 
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1. Vyřešení střetu zájmů jednotlivých členů Programového výboru ve vazbě k potenciálním 

partnerům MAS, kteří budou spolurealizovat akční plán a klíčový projekt v rámci OPZ+ včetně 

podpisu Etických kodexů 

• Jednání Programového výboru formou per rollam se zúčastnili tito členové Programového výboru, 
u kterých nebyl zjištěn střet zájmů ve vazbě k potencionálním partnerům MAS, kteří budou 
realizovat akční plán a klíčový projekt v rámci OPZ+:  

o za Město Bystřice nad Pernštejnem – Mgr. Martin Horák (řádný člen), zastupující veřejný 
sektor a zájmovou skupinu Vzdělávání 

o za Městys Nedvědice – Petr Konečný (řádný člen), zastupující veřejný sektor a zájmovou 
skupinu Rozvoj venkova  

o za Mikroregion Novoměstsko – Miloš Brabec (řádný člen), zastupující veřejný sektor a 
zájmovou skupinu Cestovní ruch a kulturní dědictví 

o Mgr. Slavomír Pipa (řádný člen), zastupující soukromý sektor a zájmovou skupinu Rozvoj 
venkova 

o Ing. Aleš Sitař (řádný člen), zastupující soukromý sektor a zájmovou skupinu Ekologie a 
životní prostředí 

o Mgr. Dita Kabelková (řádný člen), zastupující soukromý sektor a zájmovou skupinu 
Vzdělávání 

o za SDH Meziboří – Vlastimil Tvarůžek (náhradní člen), zastupující soukromý sektor a 
zájmovou skupinu Zájmová a kulturní činnost 

o Ing. Soňa Ošmerová (náhradní člen), zastupující soukromý sektor a zájmovou skupinu 
Zemědělci a potravináři 

• Výše uvedení řádní a náhradní členové Programového výboru účastnící se jednání, podepsali a MAS 
prostřednictvím e-mailové komunikace zaslali vyplněné etické kodexy, ze kterých vyplývá, že nejsou 
ve střetu zájmu k potencionálním partnerům MAS pro OPZ+. 

• Programový výbor v daném počtu a složení je usnášeníschopný, respektuje zastoupení min. 50% 
členů ze soukromého sektoru i poměr jednotlivých zájmových skupin přítomných členů.  

• Střet zájmu ohlásil zástupce Portimo o.p.s. – Ing. Tomáš Pospíšil, který se neúčastnil jednání. 

• Hlasování Programového výboru se nezúčastnil Miloš Kotouček (náhradní člen Programového 
výboru), zastupující soukromý sektor a zájmovou skupinu Zemědělci a potravináři. 

 

 Usnesení 1-3/2022:  

 Přítomní členové Programového výboru nejsou ve střetu zájmů ve vazbě na potencionální partnery MAS 
pro OPZ+. Nezaujatí členové Programového výboru podepsali v souvislosti s rozhodováním o výběru 
partnerů MAS pro OPZ+, etické kodexy. 

 Všichni pro – schváleno 

 
 

2. Shrnutí provedených aktivit v rámci přípravy akčního plánu OPZ+ a celkové představení způsobu 

realizace 

• Programovému výboru byly představeny aktivity vyplývající z přípravy akčního plánu OPZ+ a také 
způsob realizace. 

ZÁPIS 
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• MAS bude v období 2023-2028 realizovat tzv. klíčový projekt, tj. už nebude vypisovat výzvy jako 
v minulém období, finanční prostředky k dispozici na celé období jsou ve výši 15 mil. Kč.  

• MAS se bude při realizaci spíše soustředit na komunitní aktivity, v odbornějších oblastech (nebo 
v případě vzdálenějších míst realizace) bude spolupracovat s partnery. 

• Projednávání na území spočívalo v následujících krocích: 
o V roce 2020 došlo k dotazníkovému šetření mezi občany, obcemi, podnikateli a NNO, z nichž 

byl vytvořen projektový zásobník 
o V průběhu podzimu/zimy 2021 došlo k obvolání nadpoloviční většiny starostů obcí na území 

MAS. Starostové neidentifikovali chybějící služby na území, chtěli spíše podpořit stávající 
poskytovatele a služby. 

o Následovalo prostudování:  
▪ komunitních plánů soc.služeb jednotlivých ORP,  
▪ aktivit a služeb jednotlivých poskytovatelů na území,  
▪ protřídění projektového zásobníku a  
▪ jednání s vedoucími soc. odborů ORP (podpora aktivizačních seniorských aktivit, 

včetně mezigeneračních a dále podpora pečujících osob) 
o Poté následovalo oslovení jednotlivých aktérů, tj. poskytovatelů služeb a dalších subjektů 

(zejména NNO) a schůzky s nimi. 
o Návrh akčního plánu byl schválen na jednání Valné hromady MAS č. 1/2022 dne 23.6.2022, 

v srpnu ještě proběhne konečné schválení Programovým výborem MAS (součástí aktuálního 
jednání). 
 

 Usnesení 2-3/2022:  
Programový výbor bere na vědomí aktivity vyplývající z přípravy akčního plánu OPZ+ a také způsob 
realizace těchto aktivit. 
Všichni pro – schváleno 

 
 

3. Krátké shrnutí cílových skupin, jejich potřeb a vydefinovaných klíčových aktivit, které vyplývají 

z akčního plánu a klíčového projektu OPZ+ včetně seznámení se s návrhem akčního plánu 

• Cílové skupiny a jejich potřeby/problémy: 
o Veřejnost a dobrovolníci 

▪ Pasivita, nezájem o komunitní dění, potřeba posílit nabídku dobrovolnictví 
o Neformálně pečující osoby, poskytovatelé soc. služeb a subjekty místní veřejné správy 

▪ Nedostatečná informovanost a propojenost pečujících osob, zástupců obcí a 
poskytovatelů navzájem 

o Rodiny s dětmi a senioři 
▪ Sociálně vyloučené rodiny – např. ovdovělé rodiny, rodiny sociálně ohrožené, 

senioři, které je vhodné aktivně zapojit 

• Plánované klíčové aktivity: 
o Podpora komunitních aktivit 
o Podpora dobrovolnictví a svépomoci 
o Setkávání starostů a poskytovatelů v rámci KPSS včetně zvýšení informovanosti pečujících 

osob a široké veřejnosti 
o Informovanost pečujících osob, zástupců obcí a široké veřejnosti 
o Klub rodičů – Podpora rodičů dětí s mentálním postižením – svépomocná skupina 
o Klub seniorů – univerzita 3.věku 
o Tým okolo dítěte 
o Zajištění péče o ovdovělé osoby včetně psychosociální podpory 

• Navrhovaní partneři s finančním příspěvkem: 
o Portimo, o.p.s. – Tým okolo dítěte – multidisciplinární tým pro problémové rodiny 
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o FreedomArt, z.s. – komunitní aktivity – Nedvědice 
o Zpátky do života, spolek – Zajištění péče o ovdovělé osoby včetně psychosociální podpory 

• Navrhovaní partneři bez finančního příspěvku: 
o Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (metodické vedení pro práci 

s dobrovolníky) 
 

 Usnesení 3-3/2022:  
 Programový výbor bere na vědomí skladbu cílových skupin, jejich potřeb a vydefinovaných klíčových 

aktivit, které vyplývají z akčního plánu a klíčového projektu OPZ+ a schvaluje předkládaný akční plán pro 
OPZ+. 

 Všichni pro – schváleno 

 
 

4. Předložení výstupů ze schůze Výběrové komise č. 3/2022, která provedla hodnocení partnerů MAS 

pro akční plán a klíčový projekt OPZ+ dle stanovených kritérií  

• Výběrová komise byla seznámena s podrobnostmi a rozdíly mezi partnerství s finančním příspěvkem 
(partneři mají vlastní aktivity, rozpočet apod.) a bez finančního příspěvku (partner nemá v projektu 
vlastní rozpočet a aktivity, na vyžádání MAS v projektu odborně zaštiťuje aktivitu podpory 
dobrovolnictví, protože MAS není dobrovolnickým centrem, což je v rámci požadavků MPSV nutné). 

• Výběrová komise tedy pracovala s hodnoticími kritérii pro výběr partnerů MAS pro OPZ+, která byla 
představena a schválena na jednání Valné hromady č. 1/2022 dne 23.6.2022. Z důvodu uvedeného 
v předchozím bodě se kritéria pro výběr partnerů odlišují podle toho, jestli se jedná o partnera 
s nebo bez finančního příspěvku. 
 

• HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PARTNERŮ MAS (BEZ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU) PRO OPZ+: 

Kritérium č. 1: prokazatelná práce a zkušenost s cílovou skupinou v regionu MAS Zubří země min. 
4 roky (doloženo např. výročními zprávami partnerů, webovými stránkami partnerů, 
monitorovacími listy podpořených osob apod.). 

Kritérium č. 2: místní působnost (posuzováno, zda má partner sídlo/provozovnu/je aktivní na území 
MAS Zubří země - doloženo např. výročními zprávami partnerů, webovými stránkami partnerů) 

 

• HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO VÝBĚR PARTNERŮ MAS (S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM) PRO OPZ+: 

Kritérium č. 1: prokazatelná práce a zkušenost s cílovou skupinou v regionu MAS Zubří země min. 
4 roky (doloženo např. výročními zprávami partnerů, webovými stránkami partnerů, 
monitorovacími listy podpořených osob apod.). 

Kritérium č. 2: místní působnost (posuzováno, zda má partner sídlo/provozovnu/je aktivní na území 
MAS Zubří země - doloženo např. výročními zprávami partnerů, webovými stránkami partnerů) 

Kritérium č. 3: spolupráce při přípravě akčního plánu OPZ+ (posuzováno, zda se partner 
spolupodílel na přípravě akčního plánu - doloženo zaslanými e-maily se zpracovanými podklady) 

• Tabulky zachycující výběr partnerů MAS pro OPZ+: 

Potencionální partner 
MAS bez finančního 
příspěvku pro OPZ+  

Splněno 
kritérium 

č. 1? 

Splněno 
kritérium č. 

2? 

Hlasování Výběrové 
komise o výsledku 
projednání výběru 

partnera MAS pro OPZ+ 

Výsledek jednání o 
výběru partnera MAS 

bez finančního 
příspěvku pro OPZ+ 

Diecézní charita Brno – 
Oblastní charita Žďár nad 

Sázavou 
ANO ANO PRO Doporučen k výběru 

 



 

 

Strana 5 / 6 

 

Potencionální 
partner MAS 
s finančním 
příspěvkem 

pro OPZ+  

Splněno 
kritérium 

č. 1? 

Splněno 
kritérium 

č. 2? 

Splněno 
kritérium 

č. 3? 

Hlasování Výběrové 
komise o výsledku 
projednání výběru 

partnera MAS pro OPZ+ 

Výsledek jednání o 
výběru partnera MAS 

s finančním 
příspěvkem pro OPZ+ 

Portimo, o.p.s. ANO ANO ANO PRO Doporučen k výběru 

Freedom Art 
z.s. 

ANO ANO ANO PRO Doporučen k výběru 

Zpátky do 
života, spolek 

ANO ANO ANO PRO Doporučen k výběru 

 

• Všichni potencionální partneři MAS uvedení v tabulkách výše naplnili beze zbytku požadovaná 
hodnoticí kritéria a Výběrová komise jednomyslně rozhodla o doporučení výběru uvedených 
partnerů MAS (bez finančního příspěvku i s finančním příspěvkem) pro spolurealizaci akčního plánu 
a klíčového projektu v rámci OPZ+. 

• Více viz zápis z jednání Výběrové komise č. 3/2022 
 

 Usnesení 4-3/2022:  
 Programový výbor bere na vědomí doporučení Výběrové komise k výběru partnerů MAS pro akční plán a 

klíčový projekt OPZ+ dle stanovených kritérií. 
 Všichni pro – schváleno 

 
 

5. Hlasování o výběru partnerů MAS pro akční plán a klíčový projekt OPZ+ dle hodnocení provedeného 

Výběrovou komisí v rámci jednání č. 3/2022 

Doporučený partner MAS 
bez finančního příspěvku 

pro OPZ+  

Hlasování Programového výboru o 
výsledku projednání výběru partnera 

MAS pro OPZ+ 

Výsledek jednání o výběru 
partnera MAS bez finančního 

příspěvku pro OPZ+ 

Diecézní charita Brno – 
Oblastní charita Žďár nad 

Sázavou 
PRO VYBRÁN 

 
 

Doporučený partner MAS 
s finančním příspěvkem pro 

OPZ+  

Hlasování Programového výboru o 
výsledku projednání výběru partnera 

MAS pro OPZ+ 

Výsledek jednání o výběru 
partnera MAS s finančním 

příspěvkem pro OPZ+ 

Portimo, o.p.s. PRO VYBRÁN 

Freedom Art z.s. PRO VYBRÁN 

Zpátky do života, spolek PRO VYBRÁN 

 
 

 Usnesení 5-3/2022:  
 Všichni partneři MAS uvedení v tabulkách výše byli vybráni pro spolurealizaci akčního plánu a klíčového 

projektu v rámci OPZ+. 
 Všichni pro – schváleno 
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6. Hlasování o schválení akčního plánu OPZ+ 

• Nezaujatí členové Programového výboru se seznámili s finální podobou akčního plánu OPZ+ 

 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 12.8.2022 
 
 
Zapsala:   Ing. Lada Scherrerová   ...................................................................... 

 
 
Zápis ověřil:   Mgr. Martin Horák   ...................................................................... 

    
 

 

             

       

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

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru 

                                

 Usnesení 6-3/2022:  
 Programový výbor rozhodl o schválení akčního plánu OPZ+ a jeho odeslání na relevantní Řídící orgány. 
 Všichni pro – schváleno 


