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 Zápis ze schůze 
 

    
  

   15. 6. 2021 
  

 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 

2. Informace o aktualizaci partnerské základny  

3. Informace o změně Statutu a jednacího řádu výběrové komise MAS 

4. Převolení členů a předsedy Výběrové komise MAS 

5. Převolení členů a předsedy Kontrolního výboru MAS 

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

7. Změna finančního plánu PRV (rozdělení alokace pro přechodné 
období) 

8. Informace o stavu přípravy nové SCLLD na období 2021+ a schválení 
koncepční části SCLLD 21+ 

9. Schválení výroční zprávy za rok 2020 

10. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2022 
formou per rollam 

11. 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 
25 hlasujících partnerů MAS z 45 partnerů MAS z toho: VS – 8 členů, tj. 32 %, ostatní 17 členů tj. 68 %, 
zájmové skupiny: V = 24 %, CRKD = 8 %, EŽP = 16 %, KR = 12 %, RV = 20 %, ZKČ = 16 %, ZP = 4 %.  

• Valná hromada MAS je usnášeníschopná.  
• Zapisovatel: navržena Jarmila Zemanová 
• Ověřovatel zápisu: navržen Libor Pokorný 

Valné hromady MAS č. 1/2021 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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 Usnesení 1-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje program svého jednání dne 15.6.2021 a jako 
zapisovatele schvaluje Jarmilu Zemanovou a ověřovatele zápisu Libora Pokorného. 

  

 Všichni pro – schváleno  
 
 

2. Informace o aktualizaci partnerské základny 

 
• Valná hromada MAS byla seznámena předsedou Programového výboru (dále jako PV) s  jedním z bodů 

jednání PV č. 1/2021, které se konalo před zasedáním Valné hromady, a to aktualizací partnerské základny 
MAS.  

• SK Pernštejn Nedvědice - Ing. Pavel Vejrosta (předseda Kontrolního výboru) zažádal o zrušení 
partnerství v MAS z důvodu nedostatku času.  

• ZO ČSV, o.s. Jimramov – Zdeněk Vraspír (řádný člen Výběrové komise) zemřel 17.3.2021.  
• O partnerství v MAS požádala organizace Spolek Jinak – Mgr. Jaroslava Šmídková za zájmovou 

skupinu vzdělávání. 
 

1-1/2021 Valná hromada MAS bere na vědomí aktualizovanou členskou základnu spočívající v ukončení 
partnerství SK Pernštejn Nedvědice - Ing. Pavla Vejrosty a ZO ČSV, o.s. Jimramov - Zdeňka Vraspíra, a 
příjetí nového partnera Spolek Jinak – Mgr. Jaroslavu Šmídkovou. 

 

3. Informace o změně Statutu a jednacího řádu výběrové komise MAS 

• Vzhledem k aktualizaci Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v PO 2014-2020 – verze 4 
z ledna 2021, která ruší maximální délku mandátu členů Výběrového orgánu MAS (dříve omezení 
volebního období Výběrové komise na pouze 1 rok), schválil PV aktualizaci Statutu - článek XIII. Výběrová 
komise – bod 1 následovně: Členové výběrové komise jsou voleni VH na dobu tří let. Bude ujednoceno 
s volebním obdobím Programového výboru a Kontrolní komise. 

• Následně PV schválil i změnu volebního období v Jednacím řádu VK viz. článek II. Ustanovení výběrové 
komise a povinnosti členů - bod 1 následovně: Řádní členové Výběrové komise (VK) jsou voleni Valnou 
hromadou (VH) na dobu tří let. 

 2-1/2021 Valná hromada MAS bere na vědomí změnu Statutu a jednacího řádu výběrové komise MAS 
(prodloužení funkčního období VK na 3 roky). 

 
 

4. Převolení členů Výběrové komise MAS 

• Vzhledem k faktům uvedeným v bodech 2. a 3. a také k vypršení volebního období Výběrové komise, které 
skončilo k 10.2.2021, byla Valná hromada seznámena s návrhem náhradních a řádných členů Výběrové 
komise nově pro 3-leté funkční období, tj. do 14.6.2024. 

Návrh členů Výběrové komise (VK) pro následující funkční období (dochází ke změně 1 z členů, kdy zemřelého 
řádného člena p. Vraspíra nahradila pí Jitka Dočkalová) 

Řádný člen (ŘČ)/ 
Náhradní člen (NČ) VK 

Identifikace člena VK Zájmová skupina 
Veřejný sektor (VS)/ 

Soukromý sektor (SS) 

ŘČ 
Libor Pokorný 

(Mikroregion Bystřicko) 
Rozvoj venkova VS 

ŘČ 
Ing. Ivo Doležal 

(Interski CZ s.r.o.) 
Rozvoj podnikatelů SS 

ŘČ Ing. Jitka Dočkalová Ekologie a životní prostředí SS 

ŘČ 
Mgr. Ilona Lukášková 

(Mikroregion Pernštejn) 
Cestovní ruch a kulturní 

dědictví 
VS 

ŘČ Ing. Andrea Kramárová 
Cestovní ruch a kulturní 

dědictví 
SS 

ŘČ Vladimír Dobiáš Rozvoj venkova SS 
ŘČ Marie Šiborová Kulturní a zájmová činnost SS 
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NČ Mgr. Ladislav Stalmach Vzdělávání SS 
NČ Mgr. Veronika Benová Kulturní a zájmová činnost SS 
NČ Mgr. Martin Svoboda Ekologie a životní prostředí SS 

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

• Členové Výběrové komise navrhli na předsedu Výběrové komise Libora Pokorného (zástupce 
Mikroregionu Bystřicko). 

 Usnesení 2-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje návrh řádných i náhradních členů Výběrové komise na 
3-leté funkční období, tj. do 14.6.2024, přičemž přítomní členové Výběrové komise schvalují zvolení 
předsedy Výběrové komise Libora Pokorného (zástupce Mikroregionu Bystřicko). 

  

 Všichni pro – schváleno 

 

5. Převolení členů Kontrolního výboru MAS 

• Vzhledem k faktu uvedenému v bodě 2 a také k faktu, že funkční období končí 19.11.2021 byla Valná 
hromada seznámena s návrhem členů Kontrolního výboru pro budoucí tříleté funkční období, tj. do 
14.6.2024. 

Návrh členů Kontrolního výboru (KV) pro následující funkční období (dochází ke změně 1 z členů, kdy odstoupivšího 
p. Vejrostu nahradil p. Josef Smolka) 

– Ing. Ladislav Rak 
– Mgr. Miroslav Novák (VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem) 
– Petr Juračka (LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s.r.o.) 
– Blanka Slaná 
– Josef Smolka (TJ Rozsochy) 

 
• Členové Kontrolního výboru mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého 

středu předsedu, který svolává a řídí jednání Kontrolního výboru MAS. 
• Členové Kontrolního výboru navrhli na předsedu Kontrolního výboru Mgr. Miroslava Nováka (zástupce 

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem). 

 Usnesení 3-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje návrh členů Kontrolního výboru na tříleté funkční 
období, tj. do 14.6.2024, přičemž přítomní členové Kontrolního výboru schvalují zvolení předsedy 
Kontrolního výboru Mgr. Miroslava Nováka (zástupce VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem). 

  

 Všichni pro – schváleno 
 
 

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

 
• Valná hromada MAS byla seznámena nově zvoleným předsedou Kontrolního výboru Mgr. Miroslavem 

Novákem s aktuálními informacemi o plnění SCLLD, včetně naplňování indikátorů a finančních plánů. 
 

 3-1/2021 Valná hromada MAS bere na vědomí Aktuální informace o plnění SCLLD – především naplňování 
povinných indikátorů a finančních plánů. 

 
 

7. Změna finančního plánu PRV (rozdělení navýšené alokace pro MAS) 

 
• Valná hromada MAS byla seznámena se zněním Informace o přechodném období a možnosti využít novou 

alokaci z Ministerstva zemědělství (č. j. MZE-31531/2021-14113) ze dne 21.5.2021. Na základě tohoto 
dopisu došlo k navýšení alokace MAS Zubří země pro Programový rámec PRV o 8 774 900 Kč na celkovou 
částku 59 388 790 Kč. Dále byla Valná hromada informována o tom, že konečné přidělení prostředků může 
být ještě o něco vyšší – v případě, že některé MAS v ČR svoji alokaci odmítnou. 
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• Kancelář MAS informovala Valnou hromadu o aktuální poptávce po projektech v území. Dále byly pro 
kvalifikované posouzení připomenuty výstupy střednědobé evaluace SCLLD a aktuální plnění finančních a 
indikátorových plánů z předchozího bodu jednání. 

• Níže jsou uvedeny všechny Fiche PRV, červeně jsou označeny ty, ve kterých kancelář MAS navrhuje 
přesouvat prostředky: 

 

Opatření/Fiche SCLLD 
Aktuální 

alokace (tis. Kč) 

Navrhovaná 

změna (tis. Kč) 

 Konečná alokace 

(tis. Kč) 

7. Modernizace zemědělského podnikání 4 918,86 0,00 4 918,86 

8. Konkurenceschopná zemědělská produkce a 

potravinářství 
801,74 0,00 801,74 

9. Investice do sítě lesních cest 4 500,00 0,00 4 500,00 

10. Opravy a budování sítě polních cest 5 000,00 0,00 5 000,00 

12. Modernizace nezemědělského podnikání 8 755,70 2 000,00 10 755,70 

13. Posilování ekologické stability lesů 1 931,96 0,00 1 931,96 

14. Podpora neprodukčních funkcí lesa 3 500,00 1 000,00 4 500,00 

15. Zvyšování konkurenceschopnosti lesního 

hospodářství a navazujících oborů 
3 619,90 0,00 3 619,90 

16. Podpora aktivit komunitně vedeného 

místního rozvoje 
519,42 -348,37 171,05 

24. Investice do veřejných prostranství 17 066,31 6 123,27 23 189,58 

Celkem  50 613,89 8 774,90 59 388,79 

 
• V souladu s návrhem Programového výboru o naložení s dodatečnými prostředky v případě, že konečné 

přidělení prostředků bude vyšší – v případě, že některé MAS v ČR svoji alokaci odmítnou – kancelář MAS 
informovala Valnou hromadu o variantě přilít tyto další prostředky do Fiche 24. Investice do veřejných 
prostranství. 

• Podklady vztahující se ke změně, včetně všech příloh požadovaných Řídícím orgánem, budou na základě 
schválení Valné hromady a Programového výboru MAS předloženy po vydání akceptačního dopisu na MMR 
– ORP a MZe ve formě žádosti o změnu SCLLD. 

 

 Usnesení 4-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje navýšení Programového rámce PRV o celou 
nabízenou alokaci, tj. 8 774 900 Kč, dále schvaluje navrhovanou změnu ve finančním plánu 
Programového rámce PRV, včetně možnosti přilít dodatečné prostředky do Fiche 24. Investice do 
veřejných prostranství. 

  

 Všichni pro – schváleno 
 

 

8. Informace o stavu přípravy nové SCLLD na období 2021+ a schválení koncepční části SCLLD 21+ 

 
• Valná hromada MAS byla seznámena kanceláří MAS o stavu přípravy nové SCLLD. V současné době je 

připravena koncepční část SCLLD 21+ (neveřejná příloha č. 1), která byla vytvořena dle požadavků na 
strukturu a obsah strategií ve znění Metodického stanoviska č. 12 ze dne 26. března 2020 – max. rozsah 
povinných částí 40 stran A4.  

• Dne 24. 5. 2021 byla vyhlášena výzva č. CLLD_21_004 - Výzva k předkládání koncepčních částí 
integrovaných strategií CLLD pro období 2021–2027. Příjem koncepčních částí SCLLD je v období 1.6. – 
31.8.2021. Pro podání do výzvy budou vymazány nepovinné kapitoly SCLLD.  

• Předpokládaný termín podání SCLLD 21+ MAS Zubří země: do 15.7.2021 

• Předpokládaný termín schválení SCLLD 21+ MAS Zubří země: do 31.12.2021 

• Poté bude probíhat předkládání akčních plánů v průběhu roku 2022 a realizace nových výzev asi až v 
roce 2023. 
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 Usnesení 5-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje koncepční část SCLLD MAS Zubří země na období 
2021-2027 a následné podání do výzvy č. CLLD_21_004 - Výzva k předkládání koncepčních částí 
integrovaných strategií CLLD pro období 2021–2027. 

  

 Všichni pro – schváleno 
 
 

 

9. Schválení výroční zprávy za rok 2020 

• Valná hromada byla seznámena s Výroční zprávou za rok 2020 (příloha č. 1). 

 Usnesení 6-1/2021: Valná hromada MAS Zubří země schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti a 
hospodaření za rok 2020. 

  

 Všichni pro – schváleno 
 

10. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2022 formou per rollam 

• Valná hromada projednala schválení rozpočtového výhledu MAS pro rok 2022 na svém budoucím jednání 
na podzim 2021 formou per rollam. 

 Usnesení 7-1/2021: Valná hromada MAS schvaluje, že ke hlasování o schválení rozpočtového výhledu MAS 
pro rok 2022 přistoupí formou per rollam. 

  

 Všichni pro – schváleno 

 

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

 

Ověřovatel:    Libor Pokorný    ............................................................ 

 

 

 

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

                      Miloš Brabec (Mikroregion Novoměstsko)  
                                       předseda Programového výboru 


