
 

 

Zápis z Per rollam hlasování Kontrolní komise MAS 27.9.2022 

 

Dne 26.9.2022 byla jménem člena KK MAS Michala Ondry rozeslána emailová výzva k per rollam 

hlasování členů KK MAS s následující důvodovou zprávou:  

Postoupení výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 9 MAS-PRV Valné hromadě MAS 

Dne 26.9.2022 MAS obdržela z RO SZIF Žádost o doplnění dokumentů k výzvě č.9 MAS-PRV. Podstatou 

této žádosti je identifikace porušení Interní směrnice č.2 MAS Hranicko, v níž je uvedeno v souladu s 

Pravidly PRV 19.2.1., že Výbor MAS při procesu výběru projektů k získání podpory v případě přesunů 

alokací mez Fichemi musí rozhodovat o výzvě jako celku. Kvůli vysokému počtu členů ve střetu zájmu 

ovšem členové Výboru hlasovali o každé Fichi zvlášť vč. přesunu alokací s cílem podpořit maximum 

podaných projektů. Podrobněji o této situaci informoval manažer MAS v emailu členům MAS dne 

7.9.2022 a v důvodové zprávě k VH MAS 27.9.2022. 

Proto nyní Kontrolní komise rozhodne o způsobu opakovaného výběru projektů. Pokud by kompetenci 

pro Výzvu č.9 ponechala na Výboru, pak tento provede opakovaný výběr projektů bez možnosti schválit 

přesuny alokací mezi Fichemi. Vhodnějším řešením je, aby kontrolní komise svým usnesením přenesla 

kompetenci pro výběr projektů k získání podpory Výzvy č.9 MAS-PRV na Valnou hromadu a její nejbližší 

jednání. Takto bude zajištěn transparentní výběr, kdy o výběru budou moci hlasovat všichni členové 

MAS bez střetu zájmu a zároveň bude moci VH schválit i přesuny alokací mezi Fichemi.  

Návrh usnesení UKKMAS/5/2022 

KK MAS schvaluje, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 9 MAS-PRV bude postoupen Valné 

hromadě MAS na jednání 27.9.2022. 

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

Prosím odpovězte na tento email slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování je do úterý 27.9. do 

12 hod. 

 



 

 

Dne 27.9.2022 ve 12h bylo hlasování ukončeno s tímto výsledkem: 

KK MAS    

Výsledky e-mailového 
hlasování  vyhlášeného 
26.9.2022   usnesení  

email 
doručen na 

MAS dne     UKKMAS/5/2022 

Michal Ondra, FO Hranice sektor S; ZS6-občané pro 26.9.2022 

Martin Šimák, Andělé 
Stromu života p.s.  

sektor S; ZS4 - vzdělávání, 
sociální služby nehlasoval  

Marek Pavela, Obec 
Teplice n. B.  sektor V; 1-obce pro 26.9.2022 

Daniela Tvrdoňová, obec 
Rouské  sektor V; 1-obce pro 26.9.2022 

Marie Holčáková, FO 
Jindřichov  

sektor S; ZS2 - zemědělství, 
lesnictví, potravinářství pro 26.9.2022 

  4 členové PRO  
 

Výsledek hlasování: 

UKKMAS/5/2022 

KK MAS schvaluje, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 9 MAS-PRV bude postoupen Valné 

hromadě MAS na jednání 27.9.2022.  

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů Kontrolní komise MAS k tomuto 

hlasování. 

Zapisovatel zápisu – František Kopecký 

 

 

Ing. Bc. Michal Ondra 
člen Kontrolní komise MAS Hranicko z. s. 


