
 

Zápis z hlasování Výběrové komise MAS  

formou  „per rollam“ ze dne 22.12. 2020 

 

Dne 17.12. 2020 byl členům Výběrové komise MAS Hranicko zaslán email k zjištění střetu zájmu: 

Vážení členové Výběrové komise MAS,  

v pondělí 22.12.2020 proběhne prostřednictvím emailu per rollam hlasování VK k těmto bodům: 

1. 11. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. - přidělení projektů k věcnému hodnocení 
2. 12. výzva MAS-IROP Cyklodoprava II. - přidělení projektů k věcnému hodnocení 

  

Před per rollam hlasováním VK k přidělení projektů je nutné zjistit, zda je někdo z Vás ve střetu 

zájmu vůči žadatelům ve výše uvedených výzvách. Prosím přečtěte si Etický kodex člena orgánu 

MAS (viz. příloha). 

  

1. 11. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.  
  

Podány byly 2 žádosti, další informace v přiložené tabulce a v této Aktualitě 

  

Obec Bělotín Výstavba a rekonstrukce chodníků v Kunčicích II 

Obec Všechovice Bezpečnost dopravy - chodníky Všechovice 

  

Je nutné zjistit, zda se někdo ze členů VK cítí být vůči žadatelům v 11. výzvě MAS-IROP 

Bezpečnost dopravy III.  ve střetu zájmů. Proto prosím odpovězte na tento bod emailu! (nehodící se 

smažte) 

1. CÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. ve střetu 

zájmu 

2. NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 11. výzvě MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. ve střetu 

zájmu 

 

2. 12. výzva MAS-IROP Cyklodoprava II. 
Podána byla 2 žádost, další informace v přiložené tabulce a v této Aktualitě 

  

https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/11-a-12-Vyzva-programu-MAS-IROP-uzavreny-podany-3-Zadosti-o-podporu-1246
https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/aktuality/11-a-12-Vyzva-programu-MAS-IROP-uzavreny-podany-3-Zadosti-o-podporu-1246


 

  

Obec Bělotín Cyklostezka Bělotín - Hranice 

  

Je nutné zjistit, zda se někdo ze členů VK cítí být vůči žadatelům v 12. výzvě MAS-IROP 

Cyklodoprava II. ve střetu zájmů. Proto prosím odpovězte na tento bod emailu! (nehodící se 

smažte) 

1. CÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 12. výzvě MAS-IROP Cyklodoprava II. ve střetu zájmu 

2. NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům v 12. výzvě MAS-IROP Cyklodoprava II. ve střetu zájmu 

Email s oběma odpověďmi zašlete nejlépe obratem na můj email nebo kolegyni Žanetě Rosové, 
nejpozději do pátku 18.12.2020. 

 
Člen VK 

11. výzva MAS-IROP 
Bezpečnost dopravy III 

12. výzva MAS-IROP 
Cyklodoprava II. 

 
Ivan Fibich Cítí se být ve střetu zájmu Cítí se být ve střetu zájmu 

Petr Březík Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Marta Pavelková Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Pavel Malovec Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Radovan Mikuš Cítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Miroslav Wildner Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Arnošt Hradil Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Karolina Berousková Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

Blanka Hlaváčková Necítí se být ve střetu zájmu Necítí se být ve střetu zájmu 

 

Dne 21.12. 2020 byl členům Výběrové komise MAS Hranicko zaslán email: 

 

Vážení členové Výběrové komise MAS,  

na základě rozhodnutí předsedy Výběrové komise MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam 

v následujících 2 bodech: 



 

1) 11. výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. - přidělení projektů k věcnému 

hodnocení 

Na základě zjištěných střetu zájmů, předseda Výběrové komise MAS navrhuje toto složení 

Hodnotící komise pro 11. výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy III.: A. Hradil, P. Malovec, K. 

Berousková 

 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/19/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje hodnotící komisi pro 11. Výzvu MAS–IROP Bezpečnost dopravy III. 

ve složení: A. Hradil, P. Malovec, K. Berousková 

 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE, popřípadě připojte svůj 

názor/úhel pohledu k jednotlivým projektům.  

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

 

2) 12. výzva MAS-IROP Cyklodoprava II. - přidělení projektů k věcnému 

hodnocení 

Na základě zjištěných střetu zájmů, předseda Výběrové komise MAS navrhuje toto složení 

Hodnotící komise pro 12. výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II.: R. Mikuš, M. Wildner, B. Hlaváčková 

Prosíme hlasujte o následujícím usnesení: 

UVKMAS/20/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje hodnotící komisi pro 12. výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II. ve 

složení: R. Mikuš, M. Wildner, B. Hlaváčková 

 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 



 

Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE, popřípadě připojte svůj 

názor/úhel pohledu k jednotlivým projektům.  

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

 

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování 

je do úterý 22.12. 2020. 

 

Dne 22.12.2020 bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno. Z 9 členů VK hlasovalo 7 členů VK. 

 

Výsledky per rollam hlasování VK 
22.12.2020 usnesení  usnesení  

email 
doručen na 
MAS dne 

    UVKMAS/19/2020 UVKMAS/20/2020   

Fibich Ivan - ZŠ a 
MŠ Bělotín  

(sektor V, 4-vzdělávání, 
sociální služby) pro pro 22.12.2020 

Malovec Pavel - 
Včelí království z.s.  (sektor S, 5-spolky) pro pro 21.12.2020 

Březík Petr – FO  (sektor S, 6-občané)       

Mikuš Radovan – 
FO  (sektor S, 6-občané) pro pro 21.12.2020 

Hradil Arnošt - 
(sektor S, 2-zemědělství, 
lesnictví, potravinářství)       

Pavelková Marta - 
Spolek Patriot  (sektor S, 5-spolky) pro pro 22.12.2020 

Wildner Miroslav – 
FO  (sektor S, 6-občané) pro pro 22.12.2020 

Berousková 
Karolina (sektor S, 6-občané) Zdržel se  pro 21.12.2020 

Hlaváčková Blanka 
(sektor S, 3 - podnikání v 
ostatních oblastech) pro pro 21.12.2020 

  

6 členů PRO/ 1 člen 
se zdržel 7 členů PRO   

 

 



 

Z aktualizace Statutu VK schváleného VH 22.9.2020 – per rollam VK: Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je 

odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční 

většiny všech členů Výběrové komise MAS a je stvrzeno podpisem předsedy Výběrové komise MAS na 

písemném záznamu o výsledku hlasování, jehož nedílnou součástí je výše uvedená excel tabulka. 

 

Výsledek hlasování: 

UVKMAS/19/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje hodnotící komisi pro 11. Výzvu MAS–IROP Bezpečnost dopravy III. 

ve složení: A. Hradil, P. Malovec, K. Berousková. 

(Pro: 6; proti: 0; zdržel se: 1) 

 

 

UVKMAS/20/2020 

Výběrová komise MAS schvaluje hodnotící komisi pro 12. výzvu MAS-IROP Cyklodoprava II. ve 

složení: R. Mikuš, M. Wildner, B. Hlaváčková. 

(Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0) 

 

 

 

 

Zapsala: Žaneta Rosová                   Ověřil: Ivan Fibich 

          Předseda Výběrové komise MAS 


