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Zápis ze 
 

 
    

    17.09.2020 

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 13:30 hodin. 

Zahájení provedla Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Výběr projektů k financování 6. výzvy MAS Zubří země pro Program 
rozvoje venkova, v následujících Fichích/opatřeních: 

• Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest 
• Fiche 10 – Opravy a budování sítě polních cest 
• Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesa 
• Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství 

2. Schválení prodloužení 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Cyklodoprava – (IV.)  

3. Informace o chystané žádosti o standardizaci  
4. Schválení přijetí nových partnerů MAS 
5. Diskuze 

 
Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy Programového výboru. 
 

 
 

1. Výběr projektů k financování 6. výzvy MAS Zubří země pro Program rozvoje venkova 

• Přítomní členové PV, kteří nebyli ve střetu zájmu podepsali prezenční listinu a podepsali Prohlášení o 
neexistenci střetu zájmů (Etický kodex) pro 6. výzvu PRV, konkrétně pro Fichi 9 – Investice do sítě 
lesních cest, Fichi 10 – Opravy a budování sítě polních cest, Fichi 14 – Podpora neprodukčních funkcí 
lesa a Fichi 24 – Investice do veřejných prostranství 

• Střet zájmů ohlásil člen Programového výboru Petr Konečný (pro Fichi 24), Ing. Tomáš Pospíšil (pro 
Fichi 14) a Mgr. Martin Horák ve všech Fichích, ani jeden ze jmenovaných se nebude podílet na výběru 
projektů Fiche, ve které je ve střetu zájmů a ani se nebude v dané chvíli účastnit jednání.  

• Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů ve všech Fichích odešel z této části jednání člen Programového 
výboru pan Mgr. Martin Horák 

a) Fiche 9 – Investice do sítě lesních cest 

• Členové Programového výboru byli seznámeni s předkládanými projekty do výzvy č. 6 PRV – Fiche 9 – 
Investice do lesních cest dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků věcného hodnocení.  
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• V rámci Fiche 9 přijala kancelář MAS Zubří země 1 Žádost o dotaci, která byla schválena při 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, i při věcném hodnocení. Celkový objem požadované 
dotace za Fichi 9 je ve výši 4 500 000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběru dle doporučení Výběrové komise a vybírá k financování 
předložený projekt, který plně vyčerpá alokaci přidělenou ve výzvě. Dále Programový výbor 
konstatuje, že žádná Žádost o dotaci nebyla označena jako nevybraná – podrobněji viz Rozhodnutí 
Programového výboru MAS Zubří země pro Fichi 9 (veřejná příloha č. 1). 

 
 Usnesení 1-7/2020:  

Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů výzvy č. 6 PRV – Fiche 9 – Investice do 
lesních cest dle doporučení Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje, že byl vybrán a 
doporučen k realizaci jediný předložený projekt, který plně vyčerpal alokaci výzvy. Žádná 
Žádost o dotaci nebyla definována jako nevybraná. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

b) Fiche 10 – Opravy a budování sítě polních cest 

• Členové Programového výboru byli seznámeni s předkládanými projekty do výzvy č. 6 PRV – Fiche 10 – 
Opravy a budování sítě polních cest dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků věcného 
hodnocení.  

• V rámci Fiche 10 přijala kancelář MAS Zubří země 2 Žádosti o dotaci, které byly schváleny při 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, i při věcném hodnocení. Celkový objem požadované 
dotace za Fichi 10 je ve výši 5 000 000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběru dle doporučení Výběrové komise a vybírá k financování 
předložené projekty, které plně vyčerpají alokaci přidělenou ve výzvě. Dále Programový výbor 
konstatuje, že žádná Žádost o dotaci nebyla označena jako nevybraná – podrobněji viz Rozhodnutí 
Programového výboru MAS Zubří země pro Fichi 10 (veřejná příloha č. 2). 

 
 Usnesení 2-7/2020:  

Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů výzvy č. 6 PRV – Fiche 10 – Opravy a 
budování sítě polních cest dle doporučení Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje, že 
byly vybrány a doporučeny k realizaci oba předložené projekty, které plně vyčerpaly alokaci 
výzvy. Žádná Žádost o dotaci nebyla definována jako nevybraná. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

c) Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesů 

• Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů odešel z této části jednání člen Programového výboru pan Ing. 
Tomáš Pospíšil.  

• Ostatní členové Programového výboru byli seznámeni s předkládanými projekty do výzvy č. 6 PRV – 
Fiche 14 – Podpora neprodukčních funkcí lesů dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků 
věcného hodnocení.  

• V rámci Fiche 14 přijala kancelář MAS Zubří země 5 Žádostí o dotaci, které byly schváleny při 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, i při věcném hodnocení. Celkový objem požadované 
dotace za Fichi 14 je ve výši 3 500 000 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběru dle doporučení Výběrové komise a vybírá k financování 
předložené projekty, které plně vyčerpají alokaci přidělenou ve výzvě. Dále Programový výbor 
konstatuje, že žádná Žádost o dotaci nebyla označena jako nevybraná – podrobněji viz Rozhodnutí 
Programového výboru MAS Zubří země pro Fichi 14 (veřejná příloha č. 3). 
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 Usnesení 3-7/2020:  
Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů výzvy č. 6 PRV – Fiche 14 – Podpora 
neprodukčních funkcí lesů dle doporučení Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje, že 
bylo vybráno a doporučeno k realizaci všech 5 předložených projektů, které plně vyčerpaly 
alokaci výzvy. Žádná Žádost o dotaci nebyla definována jako nevybraná. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

d) Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství 

• Na jednání se vrátil pan Ing. Tomáš Pospíšil. Vzhledem k nahlášenému střetu zájmů odešel z této části 
jednání člen Programového výboru pan Petr Konečný.  

• Ostatní členové Programového výboru byli seznámeni s předkládanými projekty do výzvy č. 6 PRV – 
Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství dle doporučení Výběrové komise → na základě výsledků 
věcného hodnocení.  

• V rámci Fiche 24 přijala kancelář MAS Zubří země 33 Žádostí o dotaci, které byly schváleny při 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, i při věcném hodnocení. Celkový objem požadované 
dotace za Fichi 24 je ve výši 17 065 371 Kč. 

• Programový výbor schvaluje výsledky výběru dle doporučení Výběrové komise a vybírá k financování 
předložené projekty, které nedosahují alokace přidělené ve výzvě, tato byla schválena ve výši 
17 066 310 Kč. Dále Programový výbor konstatuje, že žádná Žádost o dotaci nebyla označena jako 
nevybraná – podrobněji viz Rozhodnutí Programového výboru MAS Zubří země pro Fichi 24 (veřejná 
příloha č. 4). 

 Usnesení 4-7/2020:  
Programový výbor schvaluje výsledek výběru projektů výzvy č. 6 PRV – Fiche 24 – Investice do 
veřejných prostranství dle doporučení Výběrové komise. Programový výbor potvrzuje, že bylo 
vybráno a doporučeno k realizaci všech 33 předložených projektů, které téměř vyčerpaly 
alokaci výzvy. Žádná Žádost o dotaci nebyla definována jako nevybraná. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

2. Schválení prodloužení 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) 

• Na jednání se vrátil člen Programového výboru pan Petr Konečný a Mgr. Martin Horák. 

• MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 1.9.2020 v pořadí 16. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Cyklodoprava – (IV.), přičemž ukončení příjmu žádostí o podporu bylo stanoveno k 30.10.2020 do 
12:00 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že kancelář MAS eviduje od žadatelů výzvy žádosti o 
prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, jednal o možnosti změny výzvy i Programový výbor 
MAS. Navrhovaná změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí o cca 2 měsíce. Důvodem 
je zejména snaha poskytnout žadatelům dostatek času na přípravu projektových žádostí a příslušných 
příloh, jejichž zpracování je časově náročnější, i v souvislosti s pandemií Covid-19. Změna nemá z 
hlediska administrace v MS2014+ na žadatele/příjemce negativní dopad. Navrhované prodloužené 
datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 30.10.2020, 12:00 hodin na 05.01.2021, 12:00 hodin. 
Modifikovaný text 16. výzvy IROP je doložen k zápisu jako veřejná příloha č. 5. 

 
 Usnesení 5-7/2020:  

Programový výbor schvaluje prodloužení příjmu žádostí o podporu 16. výzvy MAS Zubří země, 
o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.) z 30.10.2020, 12:00 hodin na 05.01.2021, 12:00 hodin. 
 

 Všichni pro – schváleno 
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3. Informace o chystané žádosti o standardizaci 

a) Změny typů sektoru vybraných partnerů MAS 

• Programovému výboru byly představeny změny typů sektoru vybraných partnerů MAS, které vyplývají 
z upřesnění Závazného stanoviska Řídícího orgánů IROP č. 16 ze dne 13.8.2019, které doplňuje 
Metodiku pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Tato pravidla 
jsou nastavována i pro budoucí období 2021+ viz Metodické stanovisko č. 12 k MPIN. 

• Upřesněný výklad dle závazného stanoviska č. 16 (e-mail ze dne 21.6.2020 od Ing. Lenky Kriegischové, 
vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů MMR ČR): Pokud obec není partnerem MAS, tak 
nezisková organizace, pokud se jedná o soukromoprávní subjekt, bude zařazena do soukromého sektoru, 
bez ohledu na to, že ji zastupuje starosta obce, v MAS tato osoba bude zastupovat soukromý sektor. Dále i 
pokud fyzická osoba nezastupuje v MAS přímo danou obec, ale pouze sebe jako fyzickou osobu, tak je také 
zařazena do soukromého sektoru, obec ale nesmí být partnerem MAS. Neposuzuje se skutečnost, že v dané 
chvíli je fyzická osoba zároveň starosta obce. 

• Kvůli nepochopení obecného výkladu pravidel dle Závazného stanoviska Řídícího orgánů IROP č. 16 
došlo k chybnému zařazení do veřejného sektoru u vybraných partnerů viz tabulka níže od 11.6.2019 
do 16.9.2020. Vzhledem k upřesnění výkladu dle závazného stanoviska č. 16 se musí vybraní partneři 
znovu zařadit správně do soukromého sektoru. V žádném případě chybné zařazení vybraných partnerů 
do veřejného sektoru neovlivnilo podmínky, které bylo nutné dodržovat s dodržením poměru za 
veřejný sektor při volbě a rozhodování Valné hromady ani jiných orgánů. Vzhledem k uvedeným 
změnám bude podána Žádost o změnu SCLLD č. 14 a v návaznosti na to Žádost o standardizaci na 
programové období 2021+. 

Přehled změn v typu sektoru vybraných partnerů MAS od 18.9.2020: 

Název PO/ jméno a 
příjmení FO 

Jméno zástupce 
Typ sektoru od 

11.6.2019 do 17.9.2020 
Správný typ sektoru 

ZO ČSV, o.s. Jimramov Zdeněk Vraspír veřejný soukromý 
Mgr. Ladislav Stalmach  veřejný soukromý 

SDH Meziboří Vlastimil Tvarůžek  veřejný soukromý 
TJ Rozsochy Josef Smolka veřejný soukromý 

Stanislav Marek  veřejný soukromý 
Ing. Pavel Kadlec  veřejný soukromý 

Jiří Havlíček  veřejný soukromý 
Mgr. Helena Tučková  veřejný soukromý 

Ing. Ladislav Rak  veřejný soukromý 

• Dále byla provedena revize všech partnerů – právnických osob z hlediska typu sektoru. Byly 
posuzováni zakladatelé a vlastníci PO – zda má většinový podíl v PO veřejný sektor. Pro změnu sektoru 
na veřejný je navržena nezisková organizace OPS Prosetín, o.p.s., protože jediným zakladatelem je obec 
Prosetín. Dle revize zápisů z jednání Valné hromady chybné zařazení partnera do soukromého sektoru 
neovlivnilo podmínky, které bylo nutné dodržovat s dodržením poměru za veřejný sektor při volbě a 
rozhodování Valné hromady. 

Přehled změny v typu sektoru po revizi partnerů MAS od 18.9.2020: 

Název PO Jméno zástupce 
Typ sektoru do 

17.9.2020 
Správný typ sektoru 

OPS Prosetín, o.p.s. Ing. Robert Škrabal soukromý veřejný 

• Výše uvedení partneři MAS, u kterých byl změněn typ sektoru, podepsali čestné prohlášení související 
s danou změnou, které kancelář MAS archivuje k jejich přihláškám k partnerství v MAS. 

 Usnesení 6-7/2020:  
Programový výbor schvaluje změnu typů sektoru vybraných partnerů MAS. 
 

 Všichni pro – schváleno 
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b) Změna území působnosti MAS 

• Pro nové programové období 2021 – 2027 se rozšířilo území působnosti MAS Zubří země, o.p.s. o 
obec Drahonín z Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. Území působnosti MAS bude nově tvořit 
70 obcí. Rozšíření území působnosti schválí Valná hromada per rollam před podáním Žádosti o 
standardizaci. Podání Žádosti o standardizaci proběhne nejpozději do 30.9.2020, kdy končí výzva. 

 1-7/2020 Programový výbor bere na vědomí změnu území působnosti MAS pro nové programové 
období 2021 – 2027.  

 
 Usnesení 7-7/2020:  

Programový výbor schvaluje podání Žádosti o standardizaci MAS pro nové programové období 
2021 – 2027. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

c) Odstoupení 4 stávajících partnerů 

• Od konání tohoto Programového výboru již nejsou partnerem MAS následující členové MAS, kteří 
na vlastní žádost kvůli časové vytíženosti nechtějí nadále pokračovat ve spolupráci s MAS: 

- Míchárna Ubušínek, spol. s r.o. (Ing. Jan Uhlíř) 
- Hynek Jurman 
- Pavla Lopaurová 
- Stanislav Svoboda 

 2-7/2020 Programový výbor bere na vědomí aktualizaci partnerů spočívající v odstoupení 4 
partnerů. 

 

4. Schválení přijetí nových partnerů MAS 

• Programovému výboru byly představeny nové přihlášky k partnerství v MAS Zubří země, o.p.s., od 
těchto zájemců, které eviduje kancelář MAS k datu tohoto jednání:  

- Koruna Vysočiny, z.s., zastoupena Oľgou Königovou, zájmová skupina „Cestovní ruchu a 
kulturní dědictví“/veřejný sektor – zakladatelé obce;  

- Miroslava Stejskalová, DiS., zastupující zájmovou skupinu „Komunitní rozvoj“/soukromý 
sektor;  

- Bc. Petra Königová, DiS., zastupující zájmovou skupinu „Komunitní rozvoj“/soukromý 
sektor;  

- Ing. Jitka Dočkalová, zastupující zájmovou skupinu „Ekologie a životní prostředí“ 
/soukromý sektor; 

- Lucie Nováková, zastupující zájmovou skupinu „Vzdělávání“/soukromý sektor; 
- Ing. Hana Trnková, zastupující zájmovou skupinu „Rozvoj podnikatelů“/soukromý sektor. 

 
 Usnesení 8-7/2020:  

Programový výbor schvaluje nové partnery MAS. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 

Zapsala:  Lada Scherrerová     ...................................................................... 
 
 

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

                             Miloš Brabec, předseda Programového výboru 


