Zápis z hlasování Správní rady MAS Rozkvět, z.s. per rollam
Před samotným hlasováním byl členům Správní rady MAS Rozkvět, z.s. zaslán den 21.9.2020 email k vyjádření nepodjatosti ve znění:
V 7. výzvě PRV proběhlo jednání výběrové komise, dalším krokem je schválení seznamu
vybraných, nevybraných projektů rozhodovacím orgánem - Správní radou MAS.
Vyhlášeny byly fiche:
1 - Mikropodniky
3- Zemědělské podniky
4- Lesnické technologie
6 - Cestovní ruch
8 - Naše obce
Situace je složitá v tom, že někteří členové Správní rady jsou v jednotlivých fichích podjatí.
S podjatostí počítáme automaticky ve fichi, ve které podal člen Správní rady Žádost o dotaci, nebo
je s žadatelem propojený.
Jedná se o
Fiche č. 3 - Zemědělské obchodní družstvo Blata (Ing. Milan Pešek)
Fiche č. 4 - Obec Černá v Pošumaví (Irena Pekárková)
Fiche č. 8 - Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí (Jiří Iral - žadatel Obec Chelčice),
Crossing, s.r.o (Zuzana Horká - žadatel JK Tandem z.s.), Blata (Jaroslav Havel - žadatel Obec
Pištín)
Chtěl bych Vás tímto požádat o vyjádření, jestli víte o své podjatosti k některým dalším projektům,
a to nejpozději do 23.9.2020 do 12,00 hod.
Po té Vám bude zasláno hlasování o schválení Seznamu vybraných/ nevybraných projektů per
rollam na každou fichi samostatně (a ve které nebudete podjatí).
Pí. Horká, telefonicky nahlásila, že ví o podjatosti k dalšímu projektu ve fichi č. 8. V této fichi je už
s její podjatostí počítáno. Nikdo jiný další podjatost nenahlásil.
Hlasování Per rollam SR fiche 1 a 6
Jako první byl 23.9.2020 zaslán email, kde byli členové správní rady požádáni o vyjádření, že se
seznámili s Etickým kodexem a s Prohlášením o neexistenci střetu zájmů, že s nimi souhlasí a
zavazují se je dodržovat.

Tento e-mail byl zaslán všem členům správní rady MAS. Členové byli také upozorněni, že jim
budou zaslány další e-maily podle jejich nepodjatosti k projektům v jednotlivých fichích, jak bylo
avizováno v emailu dne 21.9.2020.
Hlasování bylo zahájeno dne 23.9.2020 a ukončeno dne 25.9.2020 ve 12,00 hod.

Přílohy e-mailu:
Etický kodex
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Zápis z jednání Výběrové komise
Seznam projektů v rámci fiche č. 1 Mikropodniky
Seznam projektů v rámci fiche č. 6 Cestovní ruch

Body k hlasování:
1)Ve fichi č. 1 Mikropodniky bylo přijato celkem 14 projektů, všechny projekty splnily minimální
bodovou hranici. V této fichi bylo ve výzvě alokováno celkem 4 000 000 Kč. Požadavek je
3 422 155 Kč. Alokace se tedy nevyčerpala. Na jednání Výběrové komise byl vytvořen Seznam
vybraných projektů ve fichi č. 1 - Mikropodniky doporučených k výběru, který je Správní radě
předložen.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS PRV schvaluje výběr projektů ve fichi
č. 1 – Mikropodniky, na základě bodového hodnocení Výběrové komise".

2) Ve fichi č. 6 - Cestovní ruch byl přijat jeden projekt, který splnil minimální bodovou
hranici. Alokace na toto opatření ve výzvě byla 2 000 000 Kč, požadovaná dotace 202 500 Kč. Na
jednání Výběrové komise byl vytvořen Seznam vybraných projektů ve fichi č. 6 Cestovní ruch pro
jednání Správní rady, který je Správní radě předložen.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS PRV schvaluje výběr projektů ve fichi
č. 6 - Cestovní ruch na základě bodového hodnocení Výběrové komise".
Konečné výsledky hlasování – Hlasování ukončeno 25.9.2020 ve 12,00 hod.
Celkem je 7 členů Správní rady MAS, hlasování per rollam bylo zasláno všem členům. Identifikace
hlasujících dle sektorů uvedena v tabulce, počty členů jsou uvedeny v závorce. Počet hlasujících
„Ano, souhlasím s návrhem usnesení“ viz tabulka. Dle zákona se hlas člena, který se v hlasování
per rollam nevyjádřil, chápán tak, že je odpověď „Ne, nesouhlasím s návrhem usnesení“; konkrétně
v tomto halsování se jedná o 1 hlas.

Bod č. 1 – fiche č. 1
Bod č.2 – fiche č. 6
Bod č. 1 – fiche č. 1
Bod č.2 – fiche č. 6

Soukromý sektor (4)
Počet hlasujících – souhlas
4
4
Počet hlasujících – nesouhlas
0
0

Veřejný sektor (3)
Počet hlasujících - souhlas
2
2
Počet hlasujících - nesouhlas
1
1

Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 25.9.2020 (přijatá usnesení):
Usnesení: :
Bod č. 1_1: " Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS
PRV schvaluje výběr projektů ve fichi č. 1 - Mikropodniky na základě bodového hodnocení
Výběrové komise."
Bod č. 1_2: " Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS
PRV schvaluje výběr projektu ve fichi č. 6 - Cestovní ruch na základě bodového hodnocení
Výběrové komise "

Hlasování Per rollam SR fiche č. 3
Druhý e-mail byl zaslán 23.9.2020 členům Správní rady, u kterých byla potvrzena nepodjatost,
konkrétně:
Ing. Petr Leber (Soukromý sektor, Zemědělské podnikání a potravinářství)
Obec Černá v Pošumaví - Irena Pekárková (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva a školství),
Naučný spolek Černá v Pošumaví o.s. – Miroslav Přibyl (Soukromý sektor, Spolkový život),
Blata - Jaroslav Havel (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva a školství),
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí-Jiří Iral (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva
a školství),
Crossing s.r.o. - Ing. Zuzana Horká (Nezemědělské podnikání)
Přílohy e-mailu
Seznam projektů v rámci fiche č. 3 Zemědělské podniky
Etický kodex
Zápis z jednání Výběrové komise 7. výzva PRV
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Hlasování bylo zahájeno dne 23.9.2020 a ukončeno dne 25.9.2020 ve 12,00 hod.
Bod k hlasování:
1)Ve fichi č. 3 - Zemědělské podniky bylo přijato celkem 44 projektů. U dvou z nich byla ukončena
administrace ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny hodnocené projekty
splnily minimální bodovou hranici. V této fichi bylo ve výzvě alokováno 8.338.145,- Kč,

požadavek je 15 740 811 Kč. Součet dotace u vybraných projektů je 8 270 409 Kč. Byl vytvořen
seznam vybraných a nevybraných projektů ve fichi č. 3 jako podklad pro jednání Správní rady,
který je Správní radě předložen.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS PRV schvaluje výběr projektů ve fichi
č. 3 - Zemědělské podniky na základě bodového hodnocení Výběrové komise".
Konečný výsledek hlasování – Hlasování ukončeno 25.9.2020 ve 12,00 hod.
Celkem je 7 členů Správní rady MAS, hlasování per rollam bylo zasláno 6 členům (mimo ZOD
Blata -Ing. Milan Pešek).
Identifikace hlasujících dle sektorů, počty členů jsou uvedeny v závorce.
Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem usnesení“ –Veřejný sektor – 2 hlasy, Soukromý
sektor 3 hlasy. Dle zákona se hlas člena, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, chápán tak, že
je odpověď „Ne, nesouhlasím s návrhem usnesení“- 1 hlas.

Bod č. 2 – fiche č. 3
Bod č. 2 – fiche č. 3

Soukromý sektor (3)
Počet hlasujících – souhlas
3
Počet hlasujících – nesouhlas
0

Veřejný sektor (3)
Počet hlasujících - souhlas
2
Počet hlasujících - nesouhlas
1

Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 25.9.2020 (přijatá usnesení):
Usnesení: :
Bod č. 2_1: " Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS
PRV schvaluje výběr projektů ve fichi č. 3 - Zemědělské podniky na základě bodového hodnocení
Výběrové komise."

Hlasování Per rollam SR fiche č. 4
Třetí e-mail byl zaslán 23.9.2020 těmto členům Správní rady, u kterých byla potvrzena
nepodjatost,:
Ing. Petr Leber (Soukromý sektor, Zemědělské podnikání a potravinářství)
Naučný spolek Černá v Pošumaví o.s.– Miroslav Přibyl (Soukromý sektor, Spolkový život),
Blata - Jaroslav Havel (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva a školství),
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí -Jiří Iral (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva
a školství),
Crossing s.r.o. - Ing. Zuzana Horká (Nezemědělské podnikání)
Zemědělské obchodní družstvo Blata – Ing. Milan Pešek (Soukromý sektor, Zemědělské podnikání
a potravinářství)

Přílohy e-mailu:
Etický kodex
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Seznam projektů v rámci fiche č. 4 Lesnické technologie
Zápis z jednání výběrové komise
Hlasování bylo zahájeno dne 23.9.2020 a ukončeno dne 25.9.2020 ve 12,00 hod.

1)Ve fichi č. 4 - Lesnické technologie byly přijaty celkem 3 projekty. Všechny projekty splnily
minimální bodovou hranici.V této fichi bylo ve výzvě alokováno celkem 459 874 Kč, požadavek je
385 000 Kč. Alokace se nevyčerpala. Výběrová komise vytvořila Seznam vybraných projektů jako
podklad pro jednání Správní rady, který je Správní radě předložen.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS PRV schvaluje výběr projektů ve
fichi č. 4 - Lesnické technologie na základě bodového hodnocení Výběrové komise".
Konečný výsledek hlasování – Hlasování ukončeno 25.9.2020 ve 12,00 hod.
Celkem je 7 členů Správní rady MAS, hlasování per rollam bylo zasláno 6 členům (mimo Ireně
Pekárkové (obec Černá v Pošumaví).
Identifikace hlasujících dle sektorů, počty členů jsou uvedeny v závorce.
Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem usnesení“ –Veřejný sektor – 1 hlas, Soukromý sektor
4 hlasy. Dle zákona se hlas člena, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, chápán tak, že je
odpověď „Ne, nesouhlasím s návrhem usnesení“- 1 hlas.

Bod č. 3 – fiche č. 4
Bod č. 3 – fiche č. 4

Soukromý sektor (4)
Počet hlasujících – souhlas
4
Počet hlasujících – nesouhlas
0

Veřejný sektor (2)
Počet hlasujících - souhlas
1
Počet hlasujících - nesouhlas
1

Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 25.9.2020 (přijatá usnesení):
Usnesení: :
Bod č. 3_1: " Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS
PRV schvaluje výběr projektů ve fichi č. 4 - Lesnické technologie na základě bodového
hodnocení Výběrové komise."

Hlasování per rollam SR fiche 8
Ing. Petr Leber (Soukromý sektor, Zemědělské podnikání a potravinářství)
Naučný spolek Černá v Pošumaví o.s.– Miroslav Přibyl (Soukromý sektor, Spolkový život),
Zemědělské obchodní družstvo Blata – Ing. Milan Pešek (Soukromý sektor, Zemědělské podnikání
a potravinářství)
Obec Černá v Pošumaví - Irena Pekárková (Veřejný sektor, Místní správa, samospráva a školství),
Přílohy e-mailu
Etický kodex
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů
Seznam projektů v rámci fiche č. 8 - Naše obce
Zápis z jednání výběrové komise
1)Ve fichi č. 8 - Naše obce bylo přijato celkem 41 projektů. U 4 projektů byla ukončena
administrace v průběhu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny hodnocené projekty
splnily minimální bodovou hranici. V této fichi bylo ve výzvě alokováno celkem 22 000 000 Kč.
Požadavek je 17 263 666 Kč. Alokace se tedy nevyčerpala. Výběrová komise vytvořila seznam
vybraných projektů jako podklad pro jednání Správní rady, který je Správní radě předložen.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy MAS PRV schvaluje výběr projektů ve
fichi č. 8 - Naše obce na základě bodového hodnocení Výběrové komise".
Konečný výsledek hlasování – Hlasování ukončeno 25.9.2020 ve 12,00 hod.
Celkem je 7 členů Správní rady MAS, hlasování per rollam bylo zasláno 4 členům (mimo
Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí -Jiří Iral, Blata - Jaroslav Havel, Crossing s.r.o. Ing. Zuzana Horká).
Identifikace hlasujících dle sektorů:
Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem usnesení“ –Veřejný sektor – 1 hlas, Soukromý sektor
3 hlasy.

Bod č. 4 – fiche č. 8
Bod č. 4 – fiche č. 8

Soukromý sektor (3)
Počet hlasujících – souhlas
3
Počet hlasujících – nesouhlas
0

Veřejný sektor (1)
Počet hlasujících - souhlas
1
Počet hlasujících - nesouhlas
0

Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 25.9.2020 (přijatá usnesení):
Usnesení: : Bod č. 4_1: " Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 7.výzvy
MAS PRV schvaluje výběr projektů ve fichi č. 8 - Naše obce na základě bodového hodnocení
Výběrové komise "
Přílohou zápisu: Seznamy vybraných projektů dle fichí -1,3,4,6,8.
Zápis z jednání Správní rady MAS Rozkvět, z.s. per rollam zpracovala dne 25.9.2020
M. Hůrská.
Ověření platnosti zápisu z jednání Správní rady MAS Rozkvět,z.s. per rollam dne 25.9.2020
Ing. P. Leber.

