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 Zápis ze 

 

 
    
   3.6.2022 

 
Kancelář MAS, Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 8:00 hodin. 

Zahájení provedla Lada Jindrová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 
 

1. Hlasování o hraničním projektu výzvy 7. výzvy MAS z Programu 
rozvoje venkova, Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství 

2. Diskuze 
 

 
 
 

1. Hlasování o hraničním projektu výzvy 7. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova,               

Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství 

 
• Přítomní členové PV, kteří nebyli ve střetu zájmu, podepsali prezenční listinu a podepsali i Prohlášení 

o neexistenci střetu zájmů (Etický kodex) pro 7. výzvu PRV, konkrétně pro Fichi 24 – Investice do 
veřejných prostranství. 

• Střet zájmů ohlásili tito členové Programového výboru pro Fichi 24: Petr Konečný, Mgr. Martin Horák, 
Ing. Soňa Ošmerová, Ing. Aleš Sitař a Vlastimil Tvarůžek. Ani jeden z výše jmenovaných zaujatých členů 
Programového výboru se nebude podílet na výběru hraničního projektu Fiche 24, ve které je ve střetu 
zájmů a ani se nebude účastnit jednání. 

• Jednání se budou účastnit pouze nezaujatí členové Programového výboru: Miloš Brabec, Ing. Tomáš 
Pospíšil (Portimo, o.p.s.), Mgr. Dita Kabelková a Miloš Kotouček. Programový výbor je v tomto složení 
usnášeníschopný a respektuje poměr soukromého a veřejného sektoru a složení zájmových skupin 
jednotlivých přítomných členů komise. 

• Přítomní členové Programového výboru byli seznámeni s hraničním projektem výzvy č. 7 PRV –                  
Fiche 24 – Investice do veřejných prostranství dle rehodnocení a následného doporučení provedeného 
Výběrovou komisí dne 2.6.2022. Za hraniční projekt výzvy č. 7 PRV byla označena žádost o dotaci s 
číslem předtisku: 2022-060-007-024-164, s názvem: Modernizace pracoviště v Pohledci, ve Fichi 24. 
Žadatel původně požadoval dotaci ve výši 720 000 Kč. 
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• MAS oslovila 27.5.2022 žadatele hraničního projektu výzvy s tím, že nabízí žadateli zbytkovou alokaci 
ve výši 243 741 Kč, která může představovat maximální možnou míru podpory jeho projektu. Žadatel 
měl možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená dotace, takovým způsobem, aby požadovaná 
dotace činila tolik, kolik chybí MAS k vyčerpání celkové alokace. Žadatel písemně potvrdil svůj zájem o 
snížení rozpočtu a MAS (na základě návrhu od žadatele) provedla odsouhlasenou úpravu ve formuláři 
Žádosti o dotaci před jeho předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF.  

• Záznam z jednání Programového výboru (Rozhodnutí programového výboru) zachycující hlasování a 
výběr hraničního projektu je součástí veřejné přílohy č. 1 k tomuto zápisu. 

 

 Usnesení 1-2/2022:  
  
 Programový výbor schvaluje výsledek výběru hraničního projektu s číslem předtisku: 2022-

060-007-024-164, s názvem: Modernizace pracoviště v Pohledci, výzvy č.7 PRV – Fiche 24 – 
Investice do veřejných prostranství dle doporučení Výběrové komise.  Žadateli byla schválena 
dotace ve výši představující zbývající částku ve společném zůstatku – 243 741 Kč. 

 Programový výbor potvrzuje, že bylo s konečnou platností v rámci 7. výzvy PRV vybráno k 
podpoře 28 žádostí o dotaci, kterým byla schválena v součtu dotace ve výši 7 109 066 Kč. Za 
projekty nevybrané k podpoře bylo označeno zbylých 6 projektů (z 34), které požadovaly 
souhrnně dotaci ve výši 2 626 736 Kč.   
 
Všichni pro – schváleno 
 
 
 
Zapsala:  Ing. Lada Jindrová    ...................................................................... 

 

 

 

        ..................................................................................................

                            Miloš Brabec, předseda Programového výboru

                                 


