
3.5. 2007 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice n.P.

Přítomní: 

 Miroslav Prudký
 Pavel Kadlec
 ČSOP - Jan Jelínek
 Milan Hloušek
 LSO s.r.o. - Petr Juračka
 Alice Levá
 Jan Kunc

 Zdeněk Kubík
 Ladislav Rumler
 Město Bystřice n.P. - Josef Vojta
 Ludmila Grošofová
 Jarmila Zemanová
 Mikroregion Bystřicko - Augustin Holý

Program schůze:

1. Informace o získané dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny
2. Území působnosti MAS
3. Harmonogram prací při vytváření strategie
4. Orgány společnosti – přizpůsobení rozšířenému území

ZÁPIS

1. Informace o získané dotaci z grantového programu Fondu Vysočiny

 MAS Zubří země získala 120 000,- Kč  (50% z celkových nákladů projektu) z grantového programu 
Fondu Vysočiny „Leader Vysočiny 2007“ na projekt „Podpora činnosti MAS Zubří země“ v celkové 
výši 240 000,- Kč.

 Finanční  prostředky budou použity  na činnost  MAS Zubří  země,  na vytvoření  strategie  a  webové 
stránky.

 Strategie bude zpracována mikroregionem Bystřicko ve spolupráci s mikroregionem Novoměstsko.
 Přítomní pracovní schůze měli k dispozici zpracovanou žádost.
 Spolufinancování  projektu  (tedy  120 000,-  Kč)  zajistí  mikroregiony  Bystřicko  a  Novoměstsko  na 

základě členského příspěvku.
 Kvůli realizaci projektu byl zřízen bankovní účet číslo: 35-8975220237/0100 u KB a.s.

Rozpis nákladů projektu Výše v Kč
Ostatní služby (zajištění činnosti + práce na strategii) 200 000,-
Vedení účetnictví 7 500,-
Účetní software 2 500,-
Náklady na konzultace 5 000,-
Externí facilitace 16 000,-
Poštovné 2 000,-
Bankovní poplatky 3 500,-
Zhotovení nové webové stránky (registrace domény, tvorba web. 
stránek) 3 500,-

Celkem 240 000,-

2. Území působnosti MAS

 Správní  rada  schválila  20.3.2007 na  základě  přijatých  přihlášek,  aby  se  novými  členy  staly  tyto 
subjekty: Obec Věžná, Městys Nedvědice, SK Pernštejn Nedvědice a Mikroregion Novoměstsko.

 Území  působnosti  MAS  se  tímto  rozšířilo  (původně  obce  mikroregionu  Bystřicko)  i  na  obce 
mikroregionu Novoměstsko, obec Věžnou a městys Nedvědice.

 MAS  Mikroregionu  Novoměstsko  o.s.,  které  působilo  na  území  mikroregionu  Novoměstsko  bude 
v budoucnu zrušeno nebo bude změněn statut  o.s.  (nebude fungovat  pro  potřeby Leaderu)   na 
stejném území nemohou působit 2 MAS.
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Území působnosti rozšířené MAS:
 Počet obyvatel území: 41 213
 Rozloha území: 630,2 km2

 Hustota obyvatel: 65,4 obyvatel/km2

Na území rozšířené MAS je celkem 65 obcí:
 34 obcí v     mikroregionu Bystřicko   (Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Dolní 

Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Nyklovice, Písečné, Prosetín, 
Rodkov,  Rovečné,  Rozsochy,  Rožná,  Sejřek,  Strachujov,  Strážek,  Střítež,  Sulkovec,  Štěpánov nad 
Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Vír, Zvole, Ždánice)

 29 obcí v mikroregionu Novoměstsko   (Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, 
Fryšava  pod  Žákovou  horou,  Javorek,  Jimramov,  Kadov,  Krásné,  Křídla,  Křižánky,  Kuklík,  Líšná, 
Mirošov,  Nová Ves u Nového Města na Moravě,  Nové Město na Moravě,  Nový Jimramov, Račice, 
Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří)

 2 obce mimo mikroregiony    (Nedvědice, Věžná)

3. Harmonogram prací při vytváření strategie

a) Informování a zapojení veřejnosti
 Po celou dobu přípravy strategie se bude publikovat v novinách Bystřicko a Novoměstsko
 30.5.2007 v 16.00 hodin na MěÚ Nové Město n.M. se bude konat školení pro podnikatele a další 

subjekty Novoměstska   získání nových členů z mikroregionu Novoměstsko
 Informace o MAS Zubří země budou zdarma zpracovány do karty. Karta o MAS bude spolu s ostatními 

umístěna na webové stránce www.leaderplus.cz 
b) Vytvoření a aktualizace WWW stránek MAS
 Byla zaregistrována za 595,- Kč doména s názvem: www.zubrizeme.cz
 Pro zpracování webové stránky bude osloven Marek Klusák z Víru, který již za výhodných podmínek 

vytvořil webové stránky obce Vír, Rozsochy a mikroregionu Bystřicko.

c) Socio-demografická analýza území + dotazníkové šetření pro obce
 Zpracování statistických údajů různých oblastí  (obyvatelstvo,  bydlení  a  domácnosti,  zaměstnanost, 

občanská vybavenost, technická infrastruktura, životní prostřední, cestovní ruch atd.)   aktualizace 
strategií mikroregionů Bystřicko a Novoměstsko

 Analýza území bude zpracována ve spolupráci s mikroregionem Novoměstsko. 
 Dotazníkové šetření pro obce napomůže k lepšímu a přesnějšímu zpracování analýzy území.
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d) Aktualizace zásobníku projektů
 Zásobník projektů vznikl z dotazníkového šetření, které proběhlo v minulém roce  bude uveřejněn na 

webové stránce. Zásobník projektů napomůže k přesnějšímu stanovení priorit ve strategii.
 Na nové webové stránce bude jednoduchý formulář, kde budou moci všichni průběžně vkládat svůj 

projektový záměr.
 Zásobník projektů se bude propojen s databází projektu „Partnerství pro Vysočinu“.

e) Workshopy, pracovní skupiny… příprava strategie MAS
 Schůze pro veřejnost   – 1x na Bystřicku a 1x na Novoměstsku 
 Na schůzích s veřejností: přítomní rozděleni do skupin podle různých oblastí (životní prostředí, doprava 

atd.) – stanovení priorit
 Schůze pléna MAS   – 1-2x příprava podkladů   zpracování přesného znění výzev a pracovní verze 

strategie,  1x schválení pracovní verze strategie pro další projednávání s veřejností
f) Vypracování strategie MAS
 Administrativní  činnost   a  vytvoření  strategie  zajistí  společně  manažeři   mikroregionu  Bystřicko 

a mikroregionu Novoměstsko formou služby na základě smlouvy. Úhrada služeb bude provedena na 
základě vystavené faktury.

 K dispozici přítomným schůze 3 vzorové strategie – MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Podlipansko a 
MAS Šluknovsko.

4. Orgány společnosti – přizpůsobení rozšířenému území

 Přítomní pracovní schůze se dohodli, že plénu MAS doporučí, aby stávající  počet členů správní a 
dozorčí rady zůstal stejný (správní rada – 6 členů, dozorčí rada – 3 členy). Rozšířenému území bude 
poměrně vzhledem k území přizpůsobeno složení správní a dozorčí rady.

 Při  realizaci  strategie  budou  poměrně  vzhledem  k území  také  přizpůsobeny  pracovní  orgány 
společnosti (hodnotící a výběrová komise).

 Schůze pléna MAS se bude konat začátkem  června 2007,  kde se rozšířenému území přizpůsobí 
orgány společnosti.

      .....................................................      
                                                                                              Bc. Josef Vojta

                                                                                                předseda správní rady
                

                                                                                                                       

Zapsala dne 7.5. 2007

        .....................................................
                           Ing. Jarmila Zemanová
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