
 

 

1 

Zápis 
z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY  

konaného ve dnech 4.3.2021 – 8.3.2021, 12:00 hod. 
 

Úvod 
Tento dokument je zápisem hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům: 
1. Schválení výzvy MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova včetně příloh 
2.  Schválení aktualizace harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 
 
Složení Představenstva schváleno MAS ke dni: 21.11.2019 (doplňující volba proběhla 12.12.2019). 

Subjekt Jméno Zájmová skupina Sektor 
Svazek obcí pod Kunětickou horou Jozef Petrenec Místní samospráva veřejný 
APOLENKA, z.s. Jolana Štěpánková Sport a volnočasové aktivity soukromý 
Základní škola a mateřská škola Rokytno Jiří Fousek Vzdělávání a osvěta veřejný 
Zdeněk Seidl Zdeněk Seidl Zemědělství, lesnictví a životní prostředí soukromý 
GREENGOLF Pardubice a.s. Michal Voigts Sport a volnočasové aktivity soukromý 

 
Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.  
 
Základní informace k per rollam a podkladům 
Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodlení byla rozeslána dne 24.2.2021 e-mailem, podklady (hlasovací dokument, 
schvalované dokumenty – aktualizovaný harmonogram výzev, výzva MAS č. 6 včetně všech příloh výzvy, metodika kontroly preferenčních 
kritérií PRV 3.0 a informace k dokumentům) byla rozeslána dne 3.3.2021 e-mailem. Členům Představenstva byly dále zaslány pravidla 
hlasování a informace k zápisu per rollam. 
Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J. Petrenec, předseda 
Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům Představenstva. 
 
Hlasování umožněno od 4.3.2021 – 8.3.2021, 12:00 hod. 
 
Informace k předmětu hlasování  
 
1. Schválení výzvy MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova včetně příloh 
Představenstvu byla předložena veškerá dokumentace výzvy MAS č. 6 včetně samotného znění výzvy. Představenstvo bylo informováno o 
změnách v přílohách výzvy MAS č. 6 z PRV oproti výzvě MAS č. 5 z PRV včetně odůvodnění těchto změn. Dále byla Představenstvu 
vysvětlena žádost o možnost úprav výzvy a příloh Kanceláří MAS. Představenstvu byla také předložena ke schválení Metodika kontroly 
preferenčních kritérií PRV 3.0, která slouží ke kontrole HoZ a ŽoPl projektů a byla upravena z důvodu úprav Fichí. 
 
Návrh usnesení 1.1:  

Představenstvo schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 včetně preferenčních kritérií.  

 
Návrh usnesení 1.2:  

Představenstvo schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2020 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce (nikoliv pouze 
místní části) ve které se daný projekt realizuje“  a Interní postupy pro programový rámec PRV – Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu 
zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 3.0.  

 
Návrh usnesení 1.3:  

Představenstvo schvaluje znění výzvy MAS č. 6 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně seznamu příloh.  

 
Návrh usnesení 1.4:  

Představenstvo schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 6 pro předkládání žádostí o 
podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář MAS.  

 
Návrh usnesení 1.5:  

Představenstvo schvaluje Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, ver. 3.0, která nahrazuje dnem schválení 
ver. 2.0.  

 
2. Schválení aktualizace harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 
Představenstvu byla předložena aktualizace harmonogramu výzev na rok 2021, který byl aktualizován dle údajů uvedených ve výzvě MAS č. 
6 z PRV. 
 
Návrh usnesení 2.1: 

Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících 
s vyhlášením výzvy MAS č. 6 z PRV). 

 
 
 
 



 

 

2 

Průběh hlasování  
Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva u volby PRO své odpovědi křížkovali, či uvedli „ANO“. Dle 
předem zaslaných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, platí, 
že s návrhem nesouhlasí, je PROTI. Všichni členové představenstva svůj hlas doručili.  
Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. U všech usnesení byla dodržena podmínka, že žádná ze zájmových skupin ani veřejný 
sektor nemá více jak 49 % hlasů. 

 

Jméno Hlasoval dne 
Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení (návrhy byly pro přehlednost očíslovány): 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 

Jozef Petrenec 5.3.2021, 12:44 PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Jolana Štěpánková 8.3.2021, 8:55 PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Jiří Fousek 7.3.2021, 22:30 PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Zdeněk Seidl 5.3.2021, 10:22 PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Michal Voigts 5.3.2021, 12:42 PRO PRO PRO PRO PRO PRO 

Hlasů PRO 5 5 5 5 5 5 

Hlasů ZDRŽUJI SE 0 0 0 0 0 0 

Hlasů PROTI 0 0 0 0 0 0 

Usnesení schváleno ano ano ano ano ano ano 
 
 
 

Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 8.3.2021: 
 

 Představenstvo schvaluje znění fiche 1, 2, 4, 6 a 10 včetně preferenčních kritérií.  

 Představenstvo schvaluje dokumenty Počet obyvatel v obcích – údaj z ČSÚ k 1.1.2020 k preferenčnímu kritériu „Velikost obce 
(nikoliv pouze místní části) ve které se daný projekt realizuje“  a Interní postupy pro programový rámec PRV – Způsob výběru 
projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti, ver. 3.0.  

 Představenstvo schvaluje znění výzvy MAS č. 6 pro předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. PRV včetně seznamu 

příloh.  

 Představenstvo schvaluje případné doplnění, úpravu (včetně jejího číslování a data vyhlášení) výzvy MAS č. 6 pro předkládání 
žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV včetně příloh dle připomínek, metodik MZe/SZIF. Doplnění, úpravu zařídí Kancelář 

MAS.  

 Představenstvo schvaluje Metodiku kontroly naplňování a hodnocení preferenčních kritérií PRV, ver. 3.0, která nahrazuje dnem 
schválení ver. 2.0.  

 Představenstvo schvaluje Harmonogram plánovaných výzev na rok 2021 ver. 2.0 (vč. případných následujících změn souvisejících 
s vyhlášením výzvy MAS č. 6 z PRV). 

 
Schválená výzva včetně příloh a aktualizovaný harmonogram budou vyvěšeny na webu MAS.  
 
Dne: 9.3.2021 
 
Zapsala: K. Holečková   
  
 
Předseda Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřuje správnost zápisu.   
 
Jozef Petrenec: 
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