Zápis z hlasování Výboru MAS
formou „per rollam“ ze dne 28. 3. 2019
Dne 14.3.2019 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email:

Dobrý den členové Výboru MAS,
Důvodová zpráva:

Dobrý den členové Výboru MAS,
na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam ve dvou
následujících bodech
1. Schválení Smlouvy o dílo mezi MAS Hranicko a GaREP, spol. s .r.o.
Důvodová zpráva:
Výbor MAS na svém jednání 12.2.2019 schválil realizaci části střednědobé evaluace za využití
externích služeb, kdy akceptoval 2 ze 3 položek nabídky fy GaREP, spol. s r.o.:

Po následném posvěcení této zakázky Valnou hromadou je nyní nutné, aby byla schválena
Smlouva o dílo a mohlo se začít s realizací. Aktuálně vzniká podrobný harmonogram plnění včetně
termínů 3 setkání Focus groups.
Návrh Smlouvy o dílo odsouhlasený firmou GaREP viz příloha.
V případě, že budete mít ke Smlouvě o dílo s firmou GaREP nějaké připomínky, dejte nám je
prosím obratem vědět v opačném případě hlasujte viz. níže.
Na základě předsedou vyhlášeného hlasování Výboru MAS per-rollam Vás žádáme o hlasování
k následujícímu usnesení:
UVMAS/9/2019
a) Výbor MAS projednal znění návrhu Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno
b) Výbor MAS schvaluje Smlouvu o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno v předloženém znění
c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o.
Brno
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.

2. Schválení Výzvy č.3 dotačního programu MAS-PRV
Důvodová zpráva:

Výbor MAS na svém jednání 11.12.2018 schválil aktualizaci Harmonogramu Výzev dotačního
programu MAS-PRV, v němž se počítá s vyhlášením Výzvy č.3 v jarním termínu při zařazení:
Fiche 11 (zbývající alokace ve Fichi minus 1.760.343,- Kč určených pro Výzvu č.4 v roce 2020)
Fiche 12 (celá zbývající alokace ve Fichi)
Fiche 15 (celá alokace ve Fichi)
Konkrétní aktuální alokace k dispozici viz přiložený harmonogram výzev v březnové verzi, pokud
dojde v době do schválení Výzvy SZIFem k dalšímu navýšení alokace (pokrácené výdaje z projektů
ve fázi administrativní kontroly nebo ušetřené prostředky z projektů v realizaci), bude toto
navýšení do Výzvy promítnuto.
U Fiche 14 pak zůstalo znovuvyhlášení otevřenou otázkou, s tím, že rozhodnuto bude na základě
výsledku žádosti o přezkum ukončení administrace projektu Michal Hapala „Treehouse“.
18.2.2019 přezkumná komise Ministerstva zemědělství ukončení administrace potvrdila, čímž se
MAS do alokace vrátila přidělená dotace tohoto projektu ve výši 449.212,- Kč. Tím se zbývající
alokace této Fiche 14 navýšila na částku 752.781,- Kč (další navýšení v řádu desítek tisíc může
nastat díky navrhnutému krácení způsobilých výdajů projektu Hotel Centrum). Nabízí se zde tak
možnost posledního znovuvyhlášení této Fiche 14 v jarním termínu 2019. V případě, že nebudou
prostředky vyčerpány, rozhodne MAS o převodu prostředků do jiných Fichí pro poslední výzvu
MAS-PRV v roce 2020. Druhou možností je Fichi 14 kvůli menšímu objemu prostředků a
předchozímu nižšímu zájmu již nevyhlašovat a prostředky rovnou ponechat pro převod do jiných
Fichí na rok 2020. Vzhledem ke snaze naplnit finanční plán SCLLD a vzhledem k zájmu Michala
Hapaly o opětovné podání přepracované Žádosti o dotaci management MAS stejně jako předseda
Výboru MAS doporučují Výboru schválení zařazení Fiche 14 do této chystané Výzvy č.3.
Na základě výše uvedeného a vzhledem k poskytnutí dostatečného prostoru pro administraci
Výzvy č.3, která musí být na RO SZIF zaregistrována nejpozději k 31.8.2019 management MAS
navrhuje termín vyhlášení Výzvy č.3 1.4.2019 a uzávěrku Výzvy 3.6.2019 (o měsíc dřív než loňská
výzva č.2). Proto také požádal předsedu Výboru MAS o schválení hlasování formou per-rollam,
jelikož se v případě F11, 12 a 15 jedná jen o schválení Výzvy v souladu s výše uvedeným
rozhodnutím, u F14 pak o rozhodnutí Výboru MAS na základě aktuálních skutečností.

Na základě předsedou vyhlášeného hlasování Výboru MAS per-rollam Vás žádáme o hlasování
k následujícímu usnesení:
UVMAS/10/2019
a) Výbor MAS projednal znění Výzvy č.3 a zařazení Fiche 14 do Výzvy č.3 dotačního programu MASPRV
b) Výbor MAS schvaluje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění

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.

Prosíme o hlasování nejpozději do čtvrtka 28.3.2019 do 12:00, ideálně hlasujte ihned po
přečtení.

Dne 19.3. 2019 po 12 hod. bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno.

Výsledek hlasování:
UVMAS/9/2019
a) Výbor MAS projednal znění návrhu Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno
b) Výbor MAS schvaluje Smlouvu o dílo s fy GaREP, spol. s r. o. Brno v předloženém znění

c) Výbor MAS pověřuje předsedu výboru MAS podpisem Smlouvy o dílo s fy GaREP, spol. s r. o.
Brno
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)
UVMAS/10/2019
a) Výbor MAS projednal znění Výzvy č.3 a zařazení Fiche 14 do Výzvy č.3 dotačního programu MASPRV
b) Výbor MAS schvaluje Výzvu č.3 dotačního programu MAS-PRV v předloženém znění
(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

