Zápis z hlasování Rady MAS Zálabí k finálnímu výběru projektů přijatých
v operačním programu PRV a to formou Per rollam
v termínu 10. – 12. 4. 2019
V souladu s jednacím řádem Rady MAS Zálabí, z.s., a z důvodu urychlit administraci, aby bylo možné
stihnout termín registrace projektů na RO SZIF, proběhlo formou per rollam hlasování ve věci finálního
výběru a schválení projektů, které budou dále postoupeny řídícímu orgánu PRV. Hlasování proběhlo v rámci
výzvy č. 2 reg.č. 15/000/00000/120/000099/V002.
Členové Rady MAS Zálabí byli seznámeni s následujícími dokumenty: Etický kodex, Interní postupy pro PRV,
Směrnice č. 4 – Postup při hodnocení a výběru projektů, Stanovy MAS Zálabí a Jednací řád Rady MAS.
Všichni členové Rady MAS byli seznámeni s etickým kodexem a souhlas s jeho zněním stvrdili svým
podpisem. Seznámení proběhlo již 6. 8.2018 v rámci schvalování projektů v prvních výzvách MAS Zálabí.
Hlasování členů Rady MAS prostřednictvím e-mailové komunikace bylo zahájeno u operačních programů
PRV v úterý 10. 4. 2019 a skončilo 12. 4. 2019.
2, Návrh usnesení byl manažerem pro PRV Ing. Stanislavem Štumpfem zaslán 9. 4. 2019 a to všem členům
Rady MAS včetně všech podkladů k hlasování, tj. zápis z jednání Výběrové komise a seznamy ohodnocených
projektů v rámci věcného hodnocení Výběrové komise. Veškerá e-mailová komunikace týkající se hlasování
je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS a bude archivována.
3, Počet členů Rady MAS činil v okamžiku zahájení hlasování celkem 7. Hlasování se zúčastnilo celkem 5
členů Rady MAS. Dva členové Rady MAS se hlasování nezúčastnili (Ing. Radan Eliáš a Bc. Monika
Matuchová). Podmínka nadpoloviční účasti členů Rady MAS byla splněna. Též byla splněna podmínka, že
veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nebude mít víc než 49 % hlasovacích práv. Členové Rady
MAS byli seznámeni s tím, že žadatel firma PROTECO AGRO, s.r.o. odstoupil od projektu a to ještě před
finálním obodováním projektu výběrovou komisí. Žádný z členů Rady MAS není ve střetu zájmů.
Tab. 1 - Seznam hlasujících členů Rady:
Zástupce
Svazek obcí Týnecko
PROTECO AGRO, s.r.o.
ZOD Zálabí, a.s.
SDH Žehuň
Mikroregion Kolínské Zálabí

Jméno a příjmení
Bc. Dušan Žmolil
Ing. Miroslav Fess
Ing. Radek Podroužek
p. Petr Krause
p. Milan Vacek

Sektor
veřejný
podnikavý
podnikavý
neziskový
veřejný

Tab. 2 – Členění členů dle sektoru
Sektor
Veřejný
Soukromý a neziskový

Počet hlasů
2
3

Vyjádření v %
40
60

Tab. 3 – Členění dle zájmových skupin
Zájmová skupiny
Počet hlasů Vyjádření v %
Místní rozvoj
2
40
Podnikavý region
2
40
Aktivní region
1
20

4, Výsledky hlasování
Hlasování se zúčastnilo celkem 5 ze 7 členů Rady MAS. Pro schválení hlasovalo všech 5 zúčastněných členů.
4.1. Schválení obodovaných projektů a postoupení ŘO
Hlasování proběhlo po jednotlivých fichích. Rada MAS potvrdila výsledky bodování Výběrové komise a souhlasí
s postoupením 11 projektů řídícímu orgánu (SZIF). Usnesení Rady MAS bylo přijato a zbylých 11 projektů bude
postoupeno řídícímu orgánu.
Tab. 4 - Seznam schválených projektů k postoupení řídícímu orgánu

4.2. Schválení ukončení administrace hraničních projektů
Rada MAS souhlasí s ukončením administrace hraničních projektů Sušárna krmiva (fiche č. 6) a Technologie porážky
Choťovice (fiche č.7). Tyto dva projekty získaly nejméně bodů. Finanční prostředky z jiných fichí nelze na tyto hraniční
projekty přesunout, protože by došlo k překročení celkové částky na fichi za celé programové období.
Tab. 5 - Seznam projektů, který bude ukončena administrace

5, Usnesení Rady MAS je v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Zapsal dne 12. 4. 2019:
Ing. Stanislav Štumpf

…………………………………………………….

Manažerka kanceláře MAS:
Ing. Nikola Bendáková

……………………………………………………

Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:
Svazek obcí Týnecko – Bc. Dušan Žmolil

…………………………………………………….

Ostatní zúčastnění členové Rady MAS:
Ing. Miroslav Fess

…………………………………………………….

Ing. Radek Podroužek

…………………………………………………….

p. Petr Krause

…………………………………………………….

p. Milan Vacek

…………………………………………………….

Přílohy zápisu:
1. Usnesení Rady MAS Zálabí, z.s.
2. Seznam vybraných a schválených projektů za PRV

Příloha č. 1 - Usnesení Rady MAS Zálabí
Rada MAS Zálabí, z.s.:
1, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací a s výší bodového hodnocení projektů a se všemi
závěry výběrové komise. Schvaluje postoupení sedmi projektů fiche č. 6 Zemědělství řídícímu orgánu
operačního programu.

2, souhlasí s ukončením administrace projektu fiche č. 6 Zemědělství a to u žadatele Ing. Karel Horák
s názvem Sušárna krmiva a to z důvodu nejnižšího počtu bodů a požadované dotace vyšší než je zbytek
finanční alokace na fichi. Finanční prostředky nelze z důvodu překročení celkové finanční alokace na
programové období Fiche navýšit.
3, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací a s výší bodového hodnocení projektu a se všemi
závěry výběrové komise. Schvaluje postoupení projektu fiche č. 7 Uvádění produktů na trh řídícímu
orgánu operačního programu.

4, souhlasí s ukončením administrace projektu fiche č. 7 Uvádění produktů na trh a to u žadatele Ing.
Karel Horák s názvem Technologie porážky Choťovice a to z důvodu nejnižšího počtu bodů a
požadované dotace vyšší než je zbytek finanční alokace na fichi. Finanční prostředky nelze z důvodu
překročení celkové finanční alokace na programové období fiche navýšit.
5, souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací a s výší bodového hodnocení projektů a se všemi
závěry výběrové komise. Schvaluje postoupení tří projektů fiche č. 8 Podpora podnikání řídícímu orgánu
operačního programu.

Příloha č. 2 – Seznam vybraných a nevybraných projektů za PRV

