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Zápis z hlasování Rady MAS Zálabí k finálnímu výběru projektů přijatých 

v operačním programu PRV hlasováním formou „Per rollam“  

v termínu od 30.8. do 31.8.2022 
 

V souladu s jednacím řádem Rady MAS Zálabí, z.s., 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. 8 reg.č. 15/000/00000/120/000099/V008. 

 

 podklady k hlasování Per rollam zaslané mailem dne 30.8.2022 

„Vážení členové Rady MAS, 

 

   Žádám Vás tímto o hlasování ve věci finálního schválení projektů v rámci 8. výzvy Programu rozvoje 

venkova (PRV), a to formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem rady MAS. 

 

   Výběrová komise, která se konala dne 22.8.2022 v Týnci nad Labem, ohodnotila 15 přijatých projektů a 14 

z nich postupuje Radě MAS k finálnímu výběru projektů. Všechny projekty výzvy PRV č. 8, reg. č. 

15/000/00000/120/000099/V008 prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a věcným 

hodnocením Výběrové komise. Na Vás, členech Rady MAS, je v případě souhlasu se závěry Výběrové komise, 

schválit bodové hodnocení předložených projektů a jejich finanční alokaci. A dále schválit jejich postoupení 

řídícímu orgánu OP (SZIF) k závěrečnému posouzení způsobilosti. 

 

   V rámci hlasování pro Fichi č.6 je třeba schválit přesun nevyčerpané částky z ostatních Fichí na Fichi č.6 - 

Zemědělství. Důvodem je počet podaných žádostí do Fiche č.6, celkem sedm, z toho jedna byla 

hodnocena 60 body a šest z nich mělo stejné bodové ohodnocení (55 bodů). Text výzvy umožňuje Radě 

MAS schválit přesun financí, pakliže nejsou využity. Zbylou částku bychom ponechali do další výzvy. 

 

Hlasování: 

   Hlasuje se ponecháním slova SOUHLASÍM/SOUHLASÍM S VÝHRADOU/NESOUHLASÍM/ZDRŽUJI SE 

HLASOVÁNÍ a to u každé Fiche (6,7,8,12). Hlasování je považováno za usnášení schopné, zúčastní-li se ho 

nadpoloviční většina členů rady MAS a zároveň veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49 % hlasovacích práv. V případě stanoviska SOUHLASÍM S VÝHRADOU/NESOUHLASÍM prosíme o 

písemné zdůvodnění. Všichni členové Rady MAS podepsali etický kodex a souhlas s jeho obsahem stvrdili 

svým podpisem. „ 
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Členové Rady MAS Zálabí jsou standardně obeznámeni s dokumenty: Interní postupy pro PRV, Směrnice č. 

4 - Postup při hodnocení a výběru projektů, Stanovy MAS Zálabí a Jednací řád Rady MAS.  

 

1. Hlasování členů Rady MAS prostřednictvím e-mailové komunikace bylo zahájeno v úterý 30.8.2022 a 

skončilo ve středu 31.8.2022 v 7:00 hod.  

 

2. Návrh usnesení byl manažerkou pro PRV Bc. Petrou Kubátovou Krchovou zaslán 30.8.2022, 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.  

 

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 (Bc. Monika Matuchová, Dušan Žmolil). 

Podmínka nadpoloviční účasti členů Rady MAS byla splněna. Žádný z hlasujících členů Rady MAS není ve 

střetu zájmů. 

 

Tab. 1 - Seznam hlasujících členů Rady: 

Zástupce Jméno a příjmení Sektor 

Obec Žiželice Miroslav Štěrba veřejný 

PROTECO AGRO, s.r.o. Ing. Miroslav Fess soukromý 

ZOD Zálabí, a.s. Ing. Radek Podroužek soukromý 

SDH Žehuň Petr Krause soukromý 

Mikroregion Kolínské Zálabí p. Milan Vacek veřejný 

 

 

Tab. 2 - Členění členů dle sektoru 

Sektor Počet hlasů Vyjádření v % 

Veřejný 2 40 

Soukromý  3 60 

 

Tab. 3 - Členění dle zájmových skupin 

Zájmová skupiny Počet hlasů Vyjádření v % 

Místní rozvoj 2 40 

Podnikavý region 3 60 

 

4. Výsledky hlasování 

 

Hlasování formou Per rollam se zúčastnilo celkem 5 ze 7 členů Rady MAS. Hlasovalo všech 5 zúčastněných 

členů.  
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4.1. Schválení obodovaných projektů a postoupení řídícímu orgánu SZIF 

 

4.1.1. Hlasování č. 1 - schválení projektů předložených v rámci výzvy č. 8 PRV - Fiche č. 6 - Zemědělství 

 

 
 

 

Hlasování č. 1 - Finální schválení projektů v rámci Fiche č. 6 

Zúčastněno Pro Proti Zdržel se 

5 4 0 1 

 

  Závěr Rada V008/F06/01: Členové Rady MAS souhlasí s bodovým hodnocením projektů VK Fiche č. 6, 

souhlasí s finanční alokací a přesunem nevyčerpané částky z ostatních Fichí na Fichi č.6 pro krytí všech 

sedmi podaných žádostí. Postupují projekty k registraci řídícímu orgánu SZIF. 

 

4.1.2. Hlasování č. 2 - schválení projektů předložených v rámci výzvy č. 8 PRV  Fiche č. 7 - Podpora místních 

výrobků a ukončení administrace projektu Ing. Karla Horáka.  

 

 
 

Hlasování č. 2 - Finální schválení projektů v rámci Fiche č. 7 

Zúčastněno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 

  Závěr Rada V008/F07/02: Členové Rady MAS souhlasí s bodovým hodnocením projektů VK Fiche č. 7, 

souhlasí s finanční alokací a postupují jeden projekt k registraci řídícímu orgánu SZIF. U projektů reg. č. 

2022-099-008-007-061 s názvem Investice byla z důvodu překročení finanční alokace na Fichi č.7 ukončena 

administrace.  
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4.1.3. Hlasování č. 3 - schválení projektu předloženého v rámci výzvy č. 8 PRV - Fiche č. 8 - Podpora podnikání 

 

 
 

 

Hlasování č. 3  - Finální schválení projektů v rámci Fiche č. 8 

Zúčastněno Pro Proti Zdržel se 

5 5 0 0 

 

  Závěr Rada V008/F08/03: Členové Rady MAS souhlasí s bodovým hodnocením projektu VK Fiche č. 8, 

souhlasí s finanční alokací a postupují projekt k registraci řídícímu orgánu SZIF. 

4.1.4. Hlasování č. 4 - schválení projektů předložených v rámci výzvy č. 8 PRV - Fiche č. 12 - Podpora spolků a obcí 

 

 
 

Hlasování č. 4  - Finální schválení projektů v rámci Fiche č. 12 

Zúčastněno Pro Proti Zdržel se 

5 1 0 1 

 

Závěr Rada V008/F12/04: Členové Rady MAS souhlasí s bodovým hodnocením projektů VK Fiche č. 8, 

souhlasí s finanční alokací a postupují pět projektů k registraci řídícímu orgánu SZIF. 

Zapsal dne 31.8.2022 

Bc. Petra Kubátová Krchová                                                           

Manažerka kanceláře MAS: 

Ing. Nikola Bendáková                                                                     …………………………………………………… 
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Průběh hlasování Per rollam ověřil a zápis schválil:  

 

Miroslav Štěrba                            …………………………………………………….  

 

Ostatní zúčastnění členové Rady MAS: 

 

Ing. Miroslav Fess                                                                           ……………………………………………………. 

 

Ing. Radek Podroužek                                                                    ……………………………………………………. 

 

p. Milan Vacek                                                                                ……………………………………………………. 

 

Petr Krause                                                                                     ……………………………………………………. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Usnesení Rady MAS Zálabí, z.s. 

2. Seznam vybraných a schválených projektů za PRV 
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Příloha č. 1 - Usnesení Rady MAS Zálabí, z.s.: V008/F06/01, V008/F07/02, V008/F08/03, V008/F12/04 

Rada MAS Zálabí, z.s.: 

Souhlasí s věcným hodnocením, s finanční alokací a s výší bodového hodnocení projektů a se všemi 

závěry Výběrové komise MAS. Schvaluje postoupení čtrnácti projektů v rámci Fiche č. 6, 7, 8 a 12 

řídícímu orgánu operačního programu (SZIF).  

Souhlasí s přesunem nevyčerpané částky z ostatních Fichí na Fichi č. 6 pro krytí všech sedmi podaných 

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

 

 


