
 

Zápis z jednání Valné hromady MAS Brána Vysočiny, z.s. 

Datum konání: 31. srpna 2020, 17.00 hod. 

Místo konání: kavárna u kina Coffein, Mlýnská 152, Tišnov 

 

1. Prezence, kontrola mandátů  

 

Při příchodu byli účastníci požádáni o předložení oprávnění k hlasování za členské subjekty.  

 

Po doložení náležitostí bylo vydáno   31  mandátních lístků pro oprávnění k volbám ve struktuře:  

 

- Veřejný a soukromý sektor: Veřejný sektor: 40,43 %, Soukromý sektor 59,57  % 

- Zájmové skupiny: Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj 48,39 %, Zájmová 

skupina Rozvoj podnikání a zemědělství 12,9 %, Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, 

sport a volný čas 38,71 %, Zájmová skupina Sociální soudržnost 0 %. 

 

Jednání zahájil předseda MAS, O. Konečný, přivítal přítomné. Seznámil přítomné se způsobem 

hlasování. 

 

Členové kontrolující mandáty O. Konečný a P. Blahák seznámili VH s počtem přítomných a s počtem 

hlasů s právem hlasovat. Rekapitulace podle prezenčních listin. Počet členů 35 a počet členů 

31 s právem hlasovat. 

 

Podmínka 49 % byla dodržena u zájmových skupin i veřejného sektoru. 

Je přítomna více než polovina členů (min. 24), Valná hromada je usnášeníschopná. Kvórum pro přijetí 

usnesení: 16 hlasů (nadpoloviční většina přítomných) 

 

2. Zahájení jednání, seznámení s programem  

 

Předseda, O. Konečný seznámil přítomné s navrženým programem:  

1. Prezence, kontrola mandátů 
2. Zahájení jednání, seznámení s programem  
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů  
4. Výzva pro podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS  
5. Změny zástupců členů MAS  
6. Územní působnost MAS 2021+ 
7. Změna  stanov - soulad s podmínkami výzvy standardů MAS 
8. Změna členské přihlášky – soulad       s podmínkami výzvy standardů MAS 
9. Příprava strategie místně vedeného lokálního rozvoje (SCLLD) na období 2021+ 

10. Různé  
 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje program jednání. 

 

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů  

 



 

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem je navržen Petr Blahák.    

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: VH schvaluje zapisovatelem P. Blaháka. 

 

Za ověřovatele zápisu byli navrženi: M. Sebera, H. Obršlíková.  

 

Usnesení: VH schvaluje ověřovatele zápisu M. Seberu a H. Obršlíkovou. 

 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Výzva pro podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS  

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor uplatnění tzv. integrovaných přístupů v ČR vyhlásilo výzvu 

pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin (MAS). 

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních 

skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 

2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–

2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí 

MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD). 

Cílem kontroly dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, 

zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD 

pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím 

a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké 

veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy musí 

MAS dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období čerpání podpory administrativních 

kapacit MAS z evropských fondů. 

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují 

v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských 

fondů. Termín podání je do 30. 9. 2020. 

 

Povinné přílohy podléhající schválení valnou hromadou:  

souhlas obcí se zařazením území obcí do územní působnosti dotčené MAS na 2021-2027 - bod 6 

aktuální verze stanov – bod 7 

Valná hromada by měla schválit podání žádosti o kontrolu dodržování standardů místních akčních 

skupin v termínu do 30. 9. 2020 za MAS Brána Vysočiny, z.s. Valná hromada by měla schválit, že 



 

případné požadavky MMR zjištěné při kontrole dodržování standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a 

schvalovat Programový výbor.  

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje podání žádosti o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin 

v termínu do 30.9.2020 za MAS Brána Vysočiny, z.s. a schvaluje, že případné požadavky MMR 

zjištěné při kontrole dodržování standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a schvalovat Programový 

výbor. 

 
5. Změny zástupců členů MAS  

Kvůli pravidlům standardizace jedna osoba nemůže současně jako člen MAS zastupovat soukromý a 
veřejný sektor. Proto musí dojít k změně zástupců u Tigal z.s. a u organizace Místní Občanský Spolek 
Tišnováků (MOST). Kamila Dubská bude nově za Tigal, z.s. (Tomáš Zouhar bude nadále zastupovat ZUŠ 
Tišnov), Aleš Navrátil bude nově zastupovat MOST (Jiří Dospíšil bude nadále zastupovat město Tišnov). 

Valná hromada musí schválit změnu zástupce u člena MAS Brána Vysočiny Tigal, z.s., kdy místo 

Tomáše Zouhara bude nově spolek zastupovat Kamila Dubská na základě plné moci. 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje změnu zástupce u člena MAS Brána Vysočiny Tigal, z.s., nově bude spolek 

zastupovat Kamila Dubská na základě plné moci. 

Valná hromada musí schválit změnu zástupce u člena MAS Brána Vysočiny Místní Občanský Spolek 

Tišnováků (MOST), kdy místo Jiřího Dospíšila bude nově spolek zastupovat Aleš Navrátil na základě 

plné moci. 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje změnu zástupce u člena MAS Brána Vysočiny Místní Občanský Spolek 

Tišnováků (MOST), nově bude spolek zastupovat Aleš Navrátil na základě plné moci. 

 
6. Územní působnost MAS 2021+ 

Valná hromada musí schválit změnu území MAS Brána Vysočiny, z. s. na období 2021-2027, a to 

přistoupení obce Řikonín (dosud mimo území nějaké z MAS) a přidání obce Předklášteří, které dosud 

bylo v MAS Brána Brněnska. Všechny ostatní obce MAS, a to jak ty členské, tak ty, co poskytly území, 

zůstávají nadále v MAS. 



 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje změnu území MAS Brána Vysočiny, z.s. na období 2021-2027, a to přidání 

obce Řikonín a obce Předklášteří k území MAS Brána Vysočiny, z.s. 

 
7. Změna stanov - soulad s podmínkami výzvy standardů MAS  

 
Kvůli podmínkám standardizace je nutné upravit stanovy MAS Brána Vysočiny, z.s. podle Metodického 

stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných 

nástrojů, které definuje zásady kontroly dodržování standardů MAS a povinných náležitostí SCLLD, jako 

součást přípravy na implementaci CLLD v programovém období 2021–2027, a hlášení změn 

integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD. (http://nsmascr.cz/aktuality/2020/metodicke-stanovisko-c-

12-k-mpin/) 

Navrhované úpravy stanov (v režimu revizí) byly členům MAS zaslány před konáním valné hromady. 

Diskuze k tématu evidování odměn nad 1000 Kč a pomoci žadatelům ve výzvách MAS, vysvětleno. 

Valná hromada musí schválit úpravy stanov MAS Brána Vysočiny, z.s. z důvodu standardizace. Valná 

hromada by měla schválit, že případné požadavky MMR zjištěné při kontrole stanov v rámci kontroly 

dodržování standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a schvalovat Programový výbor.  

Stanovy budou zaslány do sbírky listin. 

Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje úpravy stanov MAS Brána Vysočiny, z.s. z důvodu standardizace a 

schvaluje, že případné požadavky MMR zjištěné při kontrole stanov v rámci kontroly 

dodržování standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a schvalovat Programový výbor.  

8. Změna členské přihlášky - soulad s podmínkami výzvy standardů MAS  

Kvůli podmínkám standardizace je nutné upravit členskou přihlášku MAS Brána Vysočiny, z.s. podle 

Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů, které definuje zásady kontroly dodržování standardů MAS a povinných 

náležitostí SCLLD, jako součást přípravy na implementaci CLLD v programovém období 2021–2027, a 

hlášení změn integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD. (http://nsmascr.cz/aktuality/2020/metodicke-

stanovisko-c-12-k-mpin/) 

Navrhovaná úprava členské přihlášky (v režimu revizí) byly členům MAS zaslány před konáním valné 

hromady. 

Valná hromada musí schválit úpravu členské přihlášky MAS Brána Vysočiny, z.s. z důvodu 

standardizace. Valná hromada by měla schválit, že případné požadavky MMR zjištěné v rámci 

kontroly dodržování standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a schvalovat Programový výbor.  



 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH schvaluje návrh změny členské přihlášky MAS Brána Vysočiny, z.s. z důvodu 

standardizace a schvaluje, že případné požadavky MMR zjištěné při kontrole dodržování 

standardů MAS bude řešit Kancelář MAS a schvalovat Programový výbor.  

9. Příprava strategie místně vedeného lokálního rozvoje (SCLLD) na období 2021+Protože 
rokem 2020 končí programové období a je proto nezbytné vypracovat strategii místně vedeného 
lokálního rozvoje (SCLLD) na období 2021-2027. K vypracování strategie vydalo ministerstvo místního 
rozvoje ČR řado podkladových materiálů (http://nsmascr.cz/tvorba-a-aktualizace-strategii-sclld/), 
mimo jiné bylo vydáno  Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN - zde je i 
KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE. Byla vydána Šablona Koncepční části Strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 („Šablona SCLLD 21+“) slouží jako návodná pomůcka pro MAS 
při zpracování Strategií CLLD na programové období 2021–2027. Nyní probíhají workshopy, jak strategii 
vypracovat. 
 
Po podání žádosti o dodržování standardů začneme pracovat na přípravě strategie. Budeme zapojovat 
komunitu do tvorby strategie SCLLD (pracovní skupiny) a vytvářet analýzu rozvojových potřeb.   

Části SCLLD: 

• Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie 

• Analytická část 

• Strategická část 

• Implementační část 

• Povinné příloha 
 

Valná hromada bere na vědomí informace o přípravě SCLLD na období 2021-2027. 

Diskuze na téma analytická část a jak bude probíhat její zpracovávání, přizvání členů i odborníků 

v rámci pracovních skupin, časově 9/2020-6/2021, harmonogram příprav vytvoří PgV 

Hlasování: pro 30, proti 0, zdrželo se 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení: VH bere na vědomí informace o přípravě SCLLD na období 2021-2027. 
 

10. Různé  

• Výzvy v OP Z, IROP, PRV a OPŽP byly vyhlášeny (IROP vzdělávání II. otevřena do 4.9.2020). Zbylé 

finance se pokusíme také rozdělit, záleží ale na ŘO, zda ještě dovolí vyhlásit výzvy v 2021. 

• S MAS Slavkovským bojištěm budeme řešit v 2021 regionální značku Okolo Brna. 

• Zapojili jsme se do obnovy historické polní cesty z Tišnova do Jamného. 

• Termín další řádné valné hromady 3. 3. 2021 v 17.00 na radnici v Tišnově. 

 

 

 




