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 Zápis z 
 

    
  

   18. 11. 2020 
  
   Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM 

 
Přítomni: schůze VH je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy VH.  

Prezence účasti: přítomno na Valné hromadě 27 hlasujících partnerů MAS ze 46 partnerů MAS 
z toho: VS – 5 členů, tj. 18,52 %, ostatní 22 členů tj. 81,48 %; zájmové skupiny: V = 14,81 %, 
CRKD = 11,12 %, EŽP = 14,81 %, KR = 14,81 %, RP = 7,42 %, RV = 14,81 %, ZKČ = 18,52 %, ZP = 
3,7 %. 

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

 
 
 

1. Příspěvek na činnost pro rok 2021 pro partnerské mikroregiony 

2. Rozpočet MAS Zubří země na rok 2021 

3. Změna Statutu MAS Zubří země – aktualizace kompetencí Valné 
hromady  

 

 

 
 

1. Příspěvek na činnost pro rok 2021 pro partnerské mikroregiony 

 
• Pro pokrytí nákladů pro rok 2021 je navržen příspěvek na činnost ve výši 4,50 Kč/obyvatel jako 

v minulých letech.  

• Valná hromada byla seznámena s rozpisem výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech 
na území MAS Zubří země (neveřejná příloha č. 1): Mikroregion Bystřicko 84.658,50 Kč, Mikroregion 
Novoměstsko 81.954,- Kč, Mikroregion Pernštejn 10.926,- Kč. Pro stanovení příspěvku na činnosti pro 
rok 2021 byl použit počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020. 

 
Usnesení 1-4/2020 

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje příspěvek na činnost pro partnerské mikroregiony 
pro rok 2021 ve výši 4,50 Kč/obyvatel. 

 Všichni pro – schváleno 
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2. Rozpočet MAS Zubří země na rok 2021 

 
• Valná hromada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2021 (neveřejná příloha č. 2). 

• Do položek Příjmů ve výši 2.360.465,90 Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (předfinancovaná 
úvěrem), která činí 2.172.927,40 Kč, dále dar 10.000,- Kč a příspěvek na činnost ve výši 177.538,50 Kč, 
které zajistí spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí 
neuznatelných výdajů a jako rezerva na spoluúčast projektu spolupráce.  

• Do položek Nákladů ve výši 2.360.465,90 Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné 
hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační 
materiály, vzdělávání, poplatky bance, členské příspěvky, pojištění a údržba majetku, rezerva na 
spoluúčast projektu spolupráce ve výši 8.673,90 Kč. 

Usnesení 2-4/2020 

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje rozpočet MAS Zubří země na rok 2021 ve výši 
příjmu a nákladů 2.360.465,90 Kč. 

 Všichni pro – schváleno 
 
 

3. Změna Statutu MAS Zubří země – aktualizace kompetencí Valné hromady 
 

• Dne 23.10.2020 byla vrácení žádosti o kontrolu standardizace MAS zpět k editaci. V připomínkách bylo 
uvedeno, že MAS nemá zájmové skupiny definované v příslušných dokumentech MAS (statut), ani tyto 
dokumenty nestanoví, který orgán MAS o jejich vytvoření rozhoduje. Požadavek tedy od MMR-ORP je, 
aby MAS ukotvila do statutu výčet zájmových skupin nebo pravomoc vytvoření zájmových skupin 
delegovala na Nejvyšší orgán.  

• Valná hromada byla seznámena se změnou Statutu MAS Zubří země – přidání kompetence Valné 
hromady dle požadavků standardizace 2021 - 2027 tj. VH schvaluje zájmové skupiny a zařazení 
partnerů do zájmových skupin viz článek X. Valná hromada, nový bod 7 c (neveřejná příloha č. 3). 

 

Usnesení 3-4/2020 

Valná hromada MAS Zubří země schvaluje změnu Statutu MAS Zubří země - přidání 
kompetence Valné hromady dle požadavků standardizace 2021 - 2027 tj. VH schvaluje 
zájmové skupiny a zařazení partnerů do zájmových skupin. 

 Všichni pro – schváleno 
 

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

 
 
 

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

                                  Miloš Brabec   
                                                                                               předseda programového výboru  
                                 


