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 Zápis z 
 

    
  

   22. 9. 2020 
  
   Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM 

 
Přítomni: jednání VH je usnášeníschopné – zachyceno v elektronické komunikaci se členy VH.  

Prezence účasti: přítomno na Valné hromadě 30 hlasujících partnerů MAS ze 46 partnerů MAS 
z toho: VS – 8 členů, tj. 26,67 %, ostatní 22 členů tj. 73,33 %; zájmové skupiny: V = 16,67 %, 
CRKD = 10,0 %, EŽP = 13,33 %, KR = 13,33 %, RP = 3,33 %, RV = 16,67 %, ZKČ = 16,67 %, ZP = 
10,0 %. 

 
Hlasování proběhlo v souladu s čl. 3 jednacího řádu Valné hromady.  

 
 
 

1. Informace o chystané žádosti o standardizaci na nové programové 
období 2021 – 2027: 

a) Změny typů sektoru vybraných partnerů MAS 

b) Schválení změny území působnosti MAS 

c) Odstoupení 4 stávajících partnerů 

2. Přijetí nových partnerů MAS  

 

 

 
 

1. Informace o chystané žádosti o standardizaci na nové programové období 2021 – 2027 

• V současné době se Žádost o standardizaci na nové programové období 2021 – 2027 finalizuje – 
Seznam partnerů MAS a přílohy žádosti, podání nejpozději do 30.9.2020, kdy končí výzva. 

a) Změny typů sektoru vybraných partnerů MAS 

• Valná hromada byla seznámena se změnami 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. 
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• 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 

18.9.2020 
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. 

 1-3/2020: Valná hromada bere na vědomí změnu typů sektoru vybraných partnerů MAS. 

 
b) Schválení změny 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.  

 Usnesení 1-3/2020  

 Valná hromada schvaluje změnu území působnosti MAS Zubří země, o.p.s. (rozšíření o obec 
Drahonín) 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: 

o Míchárna Ubušínek, spol. s r.o. (Ing. Jan Uhlíř) 
o Hynek Jurman 
o Pavla Lopaurová 
o Stanislav Svoboda 
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 2-3/2020 Valná hromada bere na vědomí aktualizaci partnerů spočívající v odstoupení 4 partnerů. 

 

2. 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. 

 
3-3/2020: Valná hromada bere na vědomí nové partnery MAS. 

 
 
 
 

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

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

                                 Miloš Brabec   
                                                                                             předseda programového výboru  
                                 


