Zápis z hlasování Výboru MAS
formou „per rollam“ ze dne 9.3. 2020
Dne 6.3.2020 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email:

Vážení členové Výboru MAS,
na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam ve věci
Opakovaný výběr projektů – Výzva č.3 MAS-PRV F12 a F14

Důvodová zpráva:
Během fáze administrativní kontrol na SZIF bylo u 2 projektů identifikovány komplikace, které vyústily až
v nutnost opětovného hodnocení a výběru projektů na MAS.
F12 Zemědělské a potravinářské produkty
U projektu žadatele Jakub Trčka došlo k významným změnám v aktivitách projektu. Žadatel původně
plánoval v rámci projektu pořídit automobil N1 a sadu strojového vybavení na výrobu marmelád do
plánované provozovny ve Slavíči, která měla být v budoucnu vybudována mimo tento projekt a do ní měly
být umístěny podpořené stroje. Nejprve sám žadatel inicioval změnu v projektu, kdy kvůli zásadnímu
prodloužení procesu získání stavebního povolení by nebyl schopen ve lhůtě vybudovat a zprovoznit
provozovnu. Proto změnil specifikaci pořizovaného vybavení, které naplánoval pořídit pro stávající
provozovnu v Hranicích. Zde je ovšem v nájemním vztahu a po upozornění managementu MAS na nutnost
splnění podmínek pro nájemní vztahy (zajištění nájmu na dobu udržitelnosti projektu) žadatel reagoval
změnou, kdy zcela z projektu vypustí nákup vybavení a ponechá jen nákup automobilu. Tato změna má ale
významný dopad hned do 2 preferenčních kritérií.
a) Nové pracovní místo
Jednak bylo na pořízení vybavení zčásti navázáno nové pracovní místo, ke kterému se žadatel zavázal.
Jelikož je nutno zachovat vazbu mezi předmětem projektu a novým pracovním místem, mohla by náplň
práce směřovat výhradně k nakládce, závozu a vykládce produkce žadatele. Žadatel na toto omezení kvůli
budoucí praxi zareagoval žádostí o vypuštění závazku nového pracovního místa v projektu. Management
MAS ověřil, že Žádost o dotaci žadatele Jakub Trčka získal dostatek bodů na to, aby mohla být žádost
přehodnocena a i po odebrání 10 bodů měla nárok na zisk dotace.
b) Kvalita podnikatelského plánu
Změny v projektu měly rovněž dopady do podnikatelského plánu. Žadatel byl tedy vyzván k jeho
přepracování a předložení k novému hodnocení.

Výběrová komise na svém jednání 4.3.2020 provedla nové hodnocení projektu žadatele Jakub Trčka a přijala
usnesení
UVKMAS/7/2020
a) Výběrová komise MAS schvaluje změnu počtu udělených bodů žádosti o dotaci ve Fichi 12, žadatel
Jakub Trčka „Zajištění dopravy pro výrobnu marmelád“
b) Výběrová komise MAS schvaluje aktualizované pořadí projektů a doporučuje k podpoře všechny
předložené Žádosti o dotaci na základě bodového hodnocení ve Fichi 12, Výzva č.3 MAS-PRV.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)
(viz aktualizované pořadí projektů a zápis z VK bod 4. v příloze)

F14 Podnikání v cestovním ruchu
V listopadu 2019 byla MAS informována, že koordinátor destinačního managementu regionu Hranicko
Hranická rozvojová agentura bude v následujících měsících postupně utlumovat svou činnost až k postupné
likvidaci organizace a zajištěním destinačního managementu v regionu aktuálně není nikdo pověřen. MAS
Hranicko tak musela změnit obsah preferenčního kritéria ve Fichi 14 „Spolupráce s destinačním
managementem turistické lokality Hranicko“ schváleno Valnou hromadou dne 6.2.2020. MAS Hranicko
předložila schválené aktualizované znění 3 žadatelům pro celkem 4 jejich projekty, které se k plnění kritéria
zavázaly, a vyzvala žadatele k písemnému souhlasu s aktualizovaným zněním a doložením aktualizované
přílohy Žádosti o dotaci, v níž žadatelé popisují jak dané kritérium plní a budou plnit po dobu vázanosti
projektu na účel. Žadatel Ski klub Hranice, spolek tak učinil obratem v rámci probíhající kontroly Žádosti o
dotaci na SZIF. Ostatní 3 projekty budou řešeny na některém z příštích jednání Výboru MAS.
Výběrová komise MAS znovu posoudila předložené podklady a přijala usnesení:
UVKMAS/8/2020
a)
Výběrová komise MAS potvrzuje původně udělený počet udělených bodů žádosti o dotaci ve Fichi
14, žadatel Ski klub Hranice, spolek „Další modernizace lyžařského areálu na Potštátě“
b)
Výběrová komise MAS schvaluje nezměněné pořadí projektů a doporučuje k podpoře všechny
předložené Žádosti o dotaci na základě bodového hodnocení ve Fichi 14, Výzva č.3 MAS-PRV.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Výbor MAS nyní musí na základě těchto usnesení a aktualizované tabulky provést nový výběr projektů.
Vzhledem k faktu, že úhrn požadovaných dotací byl nižší než alokace Výzvy a všechny projekty ve Fichi 12 i

14 nadále splňují podmínku min. počtu udělených bodů, navrhuje Výběrová komise podpořit všechny
podané Žádosti.

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení:
UVMAS/3/2020
a) Výbor MAS schvaluje aktualizovaný Seznam vybraných projektů k realizaci za Fichi 12 a Fichi 14
Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV
b) Výbor MAS schvaluje k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci ve Fichích 12 a 14, Výzva
č.3 MAS-PRV.

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.
Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
Váš hlas tak bude zaznamenán.

Termín ukončení hlasování je do pondělí 9.3.2020 do 11 hod.
Dne 9.3.2020 po 11 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno.

Výbor MAS
Výsledky e-mailového hlasování 9.3.2020
Tomášová Marcela, MR Hranicko
Černá Jana, TJ Střítež nad Ludinou z.s.
Tomeček Eduard, TJ Sokol Horní Újezd, z.s.
Kočnarová Petra, obec Skalička
Konečný Filip, Ski klub Hranice, spolek
Vomáčka Václav, Městys Hustopeče nad Bečvou
Haitl Radim, obec Střítež n/L
Skácel Vojtěch, FO Rakov
Šindler Jaroslav, obec Partutovice
Veličková Alena, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní
Újezd
Mirko Troup, FO Hranice

usnesení
UVMAS/3/2020

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

PRO
6 členů PRO

nehlasovala
nehlasovala
email 6.3.
email 6.3.
nehlasoval
email 6.3.
nehlasoval
email 6.3.
email 9.3.
nehlasovala
email 6.3.

Složení Výboru MAS splňuje podmínku Nařízení EU Evropského parlamentu a Rady č 1303/2013, čl.
32, písmeno 2.b.), kde je uvedeno, že:
2. Komunitně vedený místní rozvoj:
b) je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní
socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních
předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;

Dle prezenční listiny bylo ověřeno, zda členové Výboru MAS splňují podmínku Nařízení EU
Evropského parlamentu a Rady č 1303/2013, čl. 34, písmeno 3.b.), kde je uvedeno, že:
3. Mezi úkoly místních akčních skupin patří:
b) vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr
operací, jež brání střetu zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři,
kteří nejsou veřejnými orgány, a umožní provádět výběr na základě písemného postupu;

Počet subjektů veřejného sektoru: 3 (=50%), počet subjektů soukromého sektoru: 3 (=50%).

Výsledek hlasování:
UVMAS/3/2020
a) Výbor MAS schvaluje aktualizovaný Seznam vybraných projektů k realizaci za Fichi 12 a Fichi 14
Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV
b) Výbor MAS schvaluje k získání podpory všechny podané Žádosti o dotaci ve Fichích 12 a 14, Výzva
č.3 MAS-PRV.

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsal: František Kopecký

Ověřil: Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

