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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
11. Zastupitelstva města

konaného dne 1.6.2020

Setrvání NMNM v územní působností MAS v období 2021-2027

Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě je předkládán návrh na projednání a opětovné schválení zařazení

města Nového Města na Moravě do územní působnosti MAS Zubří země i v programovém období 2021-2027.

84 odst. 1 zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje

zařazení území města Nového Města na Moravě do územní působnosti MAS Zubří země o.p.s. na

programové období 2021-2027.

Stanislav Marek

místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Soňa Ošmerová

Vyjádření: Odbor investic doporučuje ke schválení.

RM č. 25 doporučila předložený materiál ke schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: MAS Zubří země působí na území tří ORP (Bystřice nad Pernštejnem,

Nové Město na Moravě, Tišnov) od roku 2006. V současném

programovém období podpořila projekty v území dotacemi ze 4

operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Program

rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost, Operační program

Životní prostředí).

Město Nové Město na Moravě je členem MAS Zubří země od roku 2007

(příloha č. 2 str.2- výroční zpráva), kdy do MAS Zubří země vstoupil dne

20.3.2007 Mikroregion Novoměstsko, jehož členem bylo í Nové Město na
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Moravě. V roce 2013 dalo město Nové Město na Moravě dne 4.2.2013
písemný souhlas s přerozdělováním dotačních finančních prostředků do
území působnosti MAS Zubří země, o.p.s, pro období 2014-2020 (viz.
příloha č. 3 str.10).

V programovacím období 2021+ bude MAS Zubří země pokračovat v
přelozdělování dotačních prostředků do svého území, výše alokovaných
prostředků a určení zacílení podpory je zatím v jednání řídících orgánů.
(příloha č.1)

Souhlas města Nové Město na Moravě je zapotřebí z toho důvodu, aby
město nebo jeho organizace, jako i všechny neziskové organizace,
fyzické a právnické osoby podnikající z území města mohly využívat
čerpání dotací EU určených pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
přerozdělované právě prostřednictvím MAS Zubří země.

Součástí předkládaného materiálu je pro seznámení se s problematikou v
přílohách k dispozici dokument základního znění Zakládací smlouvy MAS
Zubří země (příloha č.4) a dokument Úplného znění statutu MAS Zubří
země, o.p.s. ze dne 2.11.2017 (příloha č.5).

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Projekty města podané do vÝzev MAS v orooramovacím
období 2014 - 2020 (Veřejná)
Příloha - č.2 - výroční zoráva MAS 2010 - vstup NMNM (Veřejná)
Příloha - č.4 - Zakládací smlouva MAS Zubří země (Veřejná)
Příloha - č.5 - Úplné znění stutatu MAS Zubří země, o..s (Veřejná)
Příloha - č.3 - Souhlasy obcí na období 2017-2023 (Neveřejná)

Materiál projednán: 25 RM ze dne 18.5.2020 - Rada města doporučila Zastupitelstvu města
schválit dané usnesení

Přizváni:
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