
 

 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BOBRAVA, Z.S. 
 

Konání: 31. 3., 7:54 hod. – 3. 4. 2020, 23:59 hod. 

Forma jednání: elektronická forma  

Zasláno: všem členům Valné hromady MAS (celkem 39 členů) 

 

1. Úvod 

 

Jednání Valné hromady se zúčastnili:  
 

∙ Mateřská škola Moravany, zastoupená Kateřinou Havránkovou 

∙ Základní škola Moravany, zastoupená Markétou Jedličkovou  
∙ Junák – Český skaut Střelice, zastoupený Luďkem Záleským  
∙ Leoš Vídenský 

∙ Vrabčák Moravany, z.s., zastoupený Lucií Stroblíkovou  
∙ Jan Vondrák 

∙ Lukáš Dvořák 

∙ TJ Sokol Omice, zastoupený Radkem Bukovským 

∙ TJ Sokol Radostice, zastoupený Jiřím Kadlcem 

∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem  
∙ Obec Radostice, zastoupená Jaroslavem Dvořákem  
∙ Obec Troubsko, zastoupená Vítězslavem Volánkem  
∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou  
∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem  
∙ Obec Popůvky, zastoupená Miluší Červenou  
∙ Obec Ostopovice, zastoupená Janem Symonem 

∙ Obec Silůvky, zastoupená Zdeňkem Praxem  
∙ Obec Omice, zastoupená Věrou Novotnou 

∙ TJ Sokol Ostopovice, zastoupený Jiřím Maiwaelderem 

∙ TJ Sokol Střelice, zastoupený Danielem Kokorským 

∙ Tydlidům, zastoupený Magdalenou Kožuskou  
∙ Michaela Fopová Buchbergerová 

∙ Hana Benešová 

∙ Římskokatolická farnost Moravany u Brna, zastoupená P. Mariuszem Sierpniakem 

∙ Petr Juráček 

∙ Mateřská škola Nebovidy, zastoupená Radkou Ševčíkovou 

∙ Lada Štarhová 

∙ Ivana Valášková 

∙ Roman Valla 

∙ Klára Tomancová 
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∙ Hana Čuperová 

∙ Nad Šelší o.s., zastoupené Zuzanou Benešovou  
 

Dne 31. 3. 2020 v 7:54 hod byl členům Valné hromady MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové MAS, 
 

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam. 
 

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií 
výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo 
by se o následující principy: 

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č.2 

k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha). 
 

• Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 

ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod. 
 

Děkuji a přeji klidné dny, 
Ing. Alena Kováříková 

 

 

2. Hlasování o změně programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro 
stanovení pref. kritérií, tedy o dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. VH 14.1.2020 

následovně: 
 

Usnesení č. VH 14.1.2020  

Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro 
stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

SCHVALUJI: 32  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 
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Usnesení č. VH 14.1.2020 bylo přijato dne 4. 4. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 32 platných hlasů, 
tedy nadpoloviční většiny Valné hromady MAS.  

 

 

Zapsala dne 6. 4. 2020 Ing. Alena Kováříková  
 

 

 

 

 

Ověřili: Bc. Helena Kadlečíková 

 

 

 

 

 

MgA. Jan Symon  

 

 

 

 

 

 

 Přílohy zápisu: 

1) E-mail členům Valné hromady  

2) Odpovědi členů Valné hromady  

3) Dodatek č. 2 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava 

 

 

Usnesení:  
Usnesení č. VH 14.1.2020  
Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro 
stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Ing. Alena 

Kováříková

Digitálně podepsal 

Ing. Alena Kováříková 

Datum: 2020.04.06 

07:35:25 +02'00'

Bc. Helena 

Kadlečíko

vá

Digitálně podepsal 

Bc. Helena 

Kadlečíková 

Datum: 2020.04.06 

15:33:24 +02'00'

MgA. Jan 

Symon

Digitálně 

podepsal MgA. 

Jan Symon 

Datum: 

2020.04.08 

10:08:13 +02'00'
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Alena Kováříková

Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 7:54
Komu: 'rehorka@archatt.cz'; 'vondrak@bodlas.cz'; 'leos.vidensky@seznam.cz'; 

'roman.valla.cz@gmail.com'; 'starhova@starhova.cz'; 'zalesky.ludek@inset.com'; 
'dotazy@uvolejniku.cz'; 'gottvald@zsostopovice.cz'; 'reditelna@msmoravanek.cz'; 
'sevcikova.radka@volny.cz'; 'nadselsi@seznam.cz'; 'starosta@moravanyubrna.cz'; 
'starosta@nebovidyubrna.cz'; 'mistostarostka.omice@gmail.com'; 
'starosta@ostopovice.cz'; 'starostka@popuvky.cz'; 'mistostarosta@radostice.cz'; 
'starosta@siluvky.cz'; 'jvasulin@streliceubrna.cz'; 'mistostarosta@troubsko.cz'; 
'bazeny@pooltechnika.cz'; 'moravany@dieceze.cz'; 'senergos@senergos.cz'; 
'sprko@seznam.cz'; 'sokolomice@email.cz'; 'jmaiwaelder@ohlzs.cz'; 
'kadlec@bdoca.cz'; 'sokolstrelice@centrum.cz'; 'tydlimako@seznam.cz'; 
'mistostarosta@moravanyubrna.cz'; 'zs.moravanyubrna@seznam.cz'; 
'msnebovidy@volny.cz'; 'reditel@zsostopovice.cz'; 'lukin.dvorak@gmail.com'; 
'hana.klima@centrum.cz'; 'misabuchberger@hotmail.com'; 
'hanaraddova@seznam.cz'; 'klara.pas@centrum.cz'; 'lach.petr.3@gmail.com'

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: Dodatek k SCLLD MAS č.2_2020-03-27_změny.pdf

Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
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Alena Kováříková

Od:   <nadselsi@seznam.cz>
Odesláno: pátek 3. dubna 2020 10:07
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI 
 
Usnesení VH 14. 1. 2020 : Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
 
Z.Benešová 
Nad Šelší, z.s. 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: ČUPEROVÁ Hana <HanaRaddova@seznam.cz>
Odesláno: pátek 3. dubna 2020 9:59
Komu: Alena Kováříková
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Schvaluji  
 
 
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Věra Novotná <mistostarostka.omice@gmail.com>
Odesláno: pátek 3. dubna 2020 9:26
Komu: Alena Kováříková
Kopie: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; 
tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com; Jiří Hrubý

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SCHVALUJI 
 
Dne út 31. 3. 2020 7:54 uživatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií 
výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by 
se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na 
sp ráv ný so ubor a umístění.

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Místostarostka Moravany <mistostarosta@moravanyubrna.cz>
Odesláno: čtvrtek 2. dubna 2020 11:06
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; 
tydlimako@seznam.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; 
reditel@zsostopovice.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Schvaluji 
 
Ing. Lucie Stroblíková 
 
 
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jaroslav Dvořák <mistostarosta@radostice.cz>
Odesláno: středa 1. dubna 2020 18:29
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

SCHVALUJI 
 
Jaroslav Dvořák, místostarosta Radostice 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Farnost Moravany <moravany@dieceze.cz>
Odesláno: středa 1. dubna 2020 11:05
Komu: jedlickova@zsmoravanyubrna.cz; Alena Kováříková
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 
sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

SCHVALUJI  
Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
 
S pozdravem  
Mariusz J. Sierpniak  
Římskokatolická farnost Moravany  
 
 
Od: jedlickova@zsmoravanyubrna.cz 
Odesláno:úterý 31. března 2020 19:44 
Komu: Alena Kováříková 
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; Farnost Moravany; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Schvaluji. 
 
Markéta Jedličková 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
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starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
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Alena Kováříková

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>
Odesláno: středa 1. dubna 2020 9:01
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dobrý den Vám všem, 
SCHVALUJI....... Usnesení VH 14.1.2020  znění:Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v 
souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref..kritérií,tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD 
MAS Bobrava. 
 
S pozdravem 
 
Milan Mojžíš 
starosta obce 
_________________________ 
 
Obecní úřad Nebovidy 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna 
Telefon/Fax: +420 547 244 355 
GSM: +420 725 111 409 
e-mail: starosta@nebovidyubrna.cz 
e-mail: obec@nebovidyubrna.cz 
http://www.nebovidyubrna.cz 
  
From: Alena Kováříková  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:53 AM 
To: rehorka@archatt.cz ; vondrak@bodlas.cz ; leos.vidensky@seznam.cz ; roman.valla.cz@gmail.com ; 
starhova@starhova.cz ; zalesky.ludek@inset.com ; dotazy@uvolejniku.cz ; gottvald@zsostopovice.cz ; 
reditelna@msmoravanek.cz ; sevcikova.radka@volny.cz ; nadselsi@seznam.cz ; starosta@moravanyubrna.cz ; 
starosta@nebovidyubrna.cz ; mistostarostka.omice@gmail.com ; starosta@ostopovice.cz ; starostka@popuvky.cz ; 
mistostarosta@radostice.cz ; starosta@siluvky.cz ; jvasulin@streliceubrna.cz ; mistostarosta@troubsko.cz ; 
bazeny@pooltechnika.cz ; moravany@dieceze.cz ; senergos@senergos.cz ; sprko@seznam.cz ; sokolomice@email.cz 
; jmaiwaelder@ohlzs.cz ; kadlec@bdoca.cz ; sokolstrelice@centrum.cz ; tydlimako@seznam.cz ; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz ; zs.moravanyubrna@seznam.cz ; msnebovidy@volny.cz ; reditel@zsostopovice.cz 
; lukin.dvorak@gmail.com ; hana.klima@centrum.cz ; misabuchberger@hotmail.com ; hanaraddova@seznam.cz ; 
klara.pas@centrum.cz ; lach.petr.3@gmail.com  
Cc: 'Jiří Hrubý'  
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
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Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností,  
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel),  
∙ podpora projektů prvožadatelů,  
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 k 
SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: jmaiwaelder@ohlzs.cz
Odesláno: středa 1. dubna 2020 8:30
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Odpověď: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Hezký den,  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 : Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce 
PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje 
dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

 
Schvaluji.  
 
 
Jiří Maiwaelder  
T.J. Sokol Ostopovice  
 
 
 
 
Od:        "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz>  
Komu:        <rehorka@archatt.cz>, <vondrak@bodlas.cz>, <leos.vidensky@seznam.cz>, <roman.valla.cz@gmail.com>, <starhova@starhova.cz>, 
<zalesky.ludek@inset.com>, <dotazy@uvolejniku.cz>, <gottvald@zsostopovice.cz>, <reditelna@msmoravanek.cz>, <sevcikova.radka@volny.cz>, 
<nadselsi@seznam.cz>, <starosta@moravanyubrna.cz>, <starosta@nebovidyubrna.cz>, <mistostarostka.omice@gmail.com>, <starosta@ostopovice.cz>, 
<starostka@popuvky.cz>, <mistostarosta@radostice.cz>, <starosta@siluvky.cz>, <jvasulin@streliceubrna.cz>, <mistostarosta@troubsko.cz>, 
<bazeny@pooltechnika.cz>, <moravany@dieceze.cz>, <senergos@senergos.cz>, <sprko@seznam.cz>, <sokolomice@email.cz>, 
<jmaiwaelder@ohlzs.cz>, <kadlec@bdoca.cz>, <sokolstrelice@centrum.cz>, <tydlimako@seznam.cz>, <mistostarosta@moravanyubrna.cz>, 
<zs.moravanyubrna@seznam.cz>, <msnebovidy@volny.cz>, <reditel@zsostopovice.cz>, <lukin.dvorak@gmail.com>, <hana.klima@centrum.cz>, 
<misabuchberger@hotmail.com>, <hanaraddova@seznam.cz>, <klara.pas@centrum.cz>, <lach.petr.3@gmail.com>  
Kopie:        "'Jiří Hrubý'" <hruby@masbobrava.cz>  
Datum:        31.03.2020 07:53  
Předmět:        Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  

 
 
 
Vážení členové MAS,  
   
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
   
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně 
kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných 
bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro 
stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností,  
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel),  
 podpora projektů prvožadatelů,  
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

   
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy 
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schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
   

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. 
kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379  
   

 
   
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany  
http://masbobrava.cz  
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu?  
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho.  
 [příloha Dodatek k SCLLD MAS č.2_2020-03-27_změny.pdf odstraněna uživatelem Jiri Maiwaelder/ohlzs]  
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Alena Kováříková

Od: Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 19:54
Komu: Alena Kováříková
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

SCHVALUJI. 
Jiří Kadlec 
  
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
  
Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
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Alena Kováříková

Od: jedlickova@zsmoravanyubrna.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 19:44
Komu: Alena Kováříková
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

Schvaluji. 
 
Markéta Jedličková 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
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s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 19:05
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Zdravím. 
Jak se máte? 
Já pracovně (tj. dobře) a  ani nestíhám hlasovat…8o)… 
 

 SCHVALUJI  
Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení preferenčních kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

 
Přeji pěkný večer. 
 
Ing. Jan Vondrák - daňový poradce č. 0000 1391 
Kancelář - sídlo: Žitná 15, 664 48 Moravany u Brna                                                                         
Kancelář 2: Jedovnická 6a, 628 00 Brno-Líšeň 
Mobil.: +420 603 706 657, e-mail: vondrak@bodlas.cz 
IČ:25814061, DIČ:CZ5812141214 
 
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). 
Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování  
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím,  
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.  
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.  
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). 
Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity  
other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact  
the sender and delete the message as well as all attached documents. 
The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
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lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>
Odesláno: úterý 31. března 2020 18:39
Komu: sokolomice@email.cz
Kopie: Alena Kováříková; Jiří Hrubý; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; Jiří Vašulín; 
mistostarosta@troubsko.cz; bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

 SCHVALUJI  

S pozdravem  

Bc. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
 
 
út 31. 3. 2020 v 18:31 odesílatel <sokolomice@email.cz> napsal: 
SCHVALUJI 
 
Radek Bukovský 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, 
reditel@zsostopovice.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
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Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD 
přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti 
přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV 
SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: sokolomice@email.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 18:31
Komu: Alena Kováříková
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI 
 
Radek Bukovský 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  
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 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: sevcikova.radka@volny.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 16:58
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Schvaluji,Ševčíková Radka 
 
Odesláno z mého telefonu Huawei 
 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Datum: út 31. bře 2020 7:54 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Kopie: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na 
sp ráv ný so ubor a umístění.

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: msnebovidy@volny.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 16:45
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00003.html

Schvaluji. 
  
Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu programového 
rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD 
MAS Bobrava. 
  
Valášková Ivana, ředitelka MŠ Nebovidy 
Nebovidy 78 
664 48 Moravany 
tel.: 774 370 363 
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 31.03.2020 07:54 
> Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
> 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam. 

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy: 

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha). 

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Leos Vidensky <leos.vidensky@seznam.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 15:38
Komu: Alena Kováříková
Kopie: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz;  Ing. Jan Vondrák ;  JUDr. Lada Štarhová ; 

Roman Valla; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; 
gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; 
nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; MgA. Jan Symon; Popůvky; 
mistostarosta@radostice.cz; Silůvky Prax; Jiří Vašulín; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; Ing Jiří Maiwaelder; kadlec@bdoca.cz; TJ 
Sokol Střelice Daniel Kokorský; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; lukin.dvorak@gmail.com; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com; Jiří Hrubý

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Schvaluji 
 
Leoš Vídenský 

Odesláno z mého mobilniho zařízení 
 
 

31. 3. 2020 v 14:20, Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>: 

 

  SCHVALUJI 

Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce 
PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

 

Roman Valla 

 
út 31. 3. 2020 v 7:54 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
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Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD 
přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti 
přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV 
SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

<image001.jpg> 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Misa Buchberger <misabuchberger@hotmail.com>
Odesláno: úterý 31. března 2020 14:59
Komu: Alena Kováříková
Předmět: AW: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 - SCHVALUJI

SCHVALUJI 
 
M. Fopova Buchbergerova 

Von: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Gesendet: Dienstag, 31. März 2020 05:53 
An: rehorka@archatt.cz <rehorka@archatt.cz>; vondrak@bodlas.cz <vondrak@bodlas.cz>; 
leos.vidensky@seznam.cz <leos.vidensky@seznam.cz>; roman.valla.cz@gmail.com <roman.valla.cz@gmail.com>; 
starhova@starhova.cz <starhova@starhova.cz>; zalesky.ludek@inset.com <zalesky.ludek@inset.com>; 
dotazy@uvolejniku.cz <dotazy@uvolejniku.cz>; gottvald@zsostopovice.cz <gottvald@zsostopovice.cz>; 
reditelna@msmoravanek.cz <reditelna@msmoravanek.cz>; sevcikova.radka@volny.cz <sevcikova.radka@volny.cz>; 
nadselsi@seznam.cz <nadselsi@seznam.cz>; starosta@moravanyubrna.cz <starosta@moravanyubrna.cz>; 
starosta@nebovidyubrna.cz <starosta@nebovidyubrna.cz>; mistostarostka.omice@gmail.com 
<mistostarostka.omice@gmail.com>; starosta@ostopovice.cz <starosta@ostopovice.cz>; starostka@popuvky.cz 
<starostka@popuvky.cz>; mistostarosta@radostice.cz <mistostarosta@radostice.cz>; starosta@siluvky.cz 
<starosta@siluvky.cz>; jvasulin@streliceubrna.cz <jvasulin@streliceubrna.cz>; mistostarosta@troubsko.cz 
<mistostarosta@troubsko.cz>; bazeny@pooltechnika.cz <bazeny@pooltechnika.cz>; moravany@dieceze.cz 
<moravany@dieceze.cz>; senergos@senergos.cz <senergos@senergos.cz>; sprko@seznam.cz <sprko@seznam.cz>; 
sokolomice@email.cz <sokolomice@email.cz>; jmaiwaelder@ohlzs.cz <jmaiwaelder@ohlzs.cz>; kadlec@bdoca.cz 
<kadlec@bdoca.cz>; sokolstrelice@centrum.cz <sokolstrelice@centrum.cz>; tydlimako@seznam.cz 
<tydlimako@seznam.cz>; mistostarosta@moravanyubrna.cz <mistostarosta@moravanyubrna.cz>; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz <zs.moravanyubrna@seznam.cz>; msnebovidy@volny.cz <msnebovidy@volny.cz>; 
reditel@zsostopovice.cz <reditel@zsostopovice.cz>; lukin.dvorak@gmail.com <lukin.dvorak@gmail.com>; 
hana.klima@centrum.cz <hana.klima@centrum.cz>; misabuchberger@hotmail.com 
<misabuchberger@hotmail.com>; hanaraddova@seznam.cz <hanaraddova@seznam.cz>; klara.pas@centrum.cz 
<klara.pas@centrum.cz>; lach.petr.3@gmail.com <lach.petr.3@gmail.com> 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Betreff: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
  
Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
Děkuji a přeji klidné dny,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>
Odesláno: úterý 31. března 2020 14:21
Komu: Alena Kováříková
Kopie: rehorka@archatt.cz; Ing. Jan Vondrák; leos.vidensky@seznam.cz; JUDr. Lada 

Štarhová; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; 
gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; 
nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; MgA. Jan Symon; Popůvky; 
mistostarosta@radostice.cz; Silůvky Prax; Jiří Vašulín; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; Ing Jiří Maiwaelder; kadlec@bdoca.cz; TJ 
Sokol Střelice Daniel Kokorský; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; lukin.dvorak@gmail.com; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com; Jiří Hrubý

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

  SCHVALUJI 

Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v 
souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava. 

 

Roman Valla 

 
út 31. 3. 2020 v 7:54 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií 
výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by 
se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jan Symon <starosta@ostopovice.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 14:18
Komu: 'Alena Kováříková'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dobrý den, 
Navržené usnesení: 

Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

schvaluji. 
S pozdravem, 
Jan Symon 
 
MgA. Jan Symon 
starosta  
Obec Ostopovice 
U Kaple 260/5 
664 49 Ostopovice 
mobil: 606 782 982 
e-mail: starosta@ostopovice.cz 
www.ostopovice.cz 
Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 
 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 14:17
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

 
 SCHVALUJI  
Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

 
 
         Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
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∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>
Odesláno: úterý 31. března 2020 13:51
Komu: Alena Kováříková
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dobrý den. 

SCHVALUJI 

 
Děkuji 
Daniel Kokorský 
TJ Sokol Střelice 
http://www.sokolstrelice.cz/ 
608811746 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Kateřina Havránková <katerina.havrankova@seznam.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 13:38
Komu: Alena Kováříková
Kopie: 'Jiří Hrubý'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

 SCHVALUJI  

Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:08 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
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Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: MŠ a ZŠ Ostopovice <juracek@zsostopovice.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 12:51
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Schvaluji 
 
 

Sada Microsoft Office zabránila automatickému stažení tohoto obrázku z Internetu, aby chránila vaše  
osobní údaje.

 
 
Mgr. Petr Juráček 
ředitel školy 
 
m: +420 731 485 909 t: +420 547 357 074 w: zsostopovice.cz 
 
 
MŠ  a ZŠ Ostopovice 
STŘEDEM OBCE 
 
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Školní 18, Ostopovice 664 49 
IČ: 71000453, č.ú.: 181800516/0300 

 
"Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?" 
 
 
 
 
 
 
út 31. 3. 2020 v 7:54 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií 
výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by 
se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 12:27
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

 SCHVALUJI  
Usnesení VH 14. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

 
 
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Starosta Silůvky <starosta@siluvky.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 12:12
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; mistostarosta@moravanyubrna.cz;
zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

SCHVALUJI 

S přátelským pozdravem. 
 
    Zdeněk Prax 
starosta obce Silůvky 
    www.siluvky.cz 
 starosta@siluvky.cz 
 mobil: 724 174 351 
Dne 31.3.2020 v 7:53 Alena Kováříková napsal(a): 

Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
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Alena Kováříková

Od: Luděk Záleský <zalesky.ludek@inset.com>
Odesláno: úterý 31. března 2020 10:19
Komu: 'Alena Kováříková'
Kopie: Jiří Kaňa
Předmět: RE: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dobrý den, 
Jménem Junáka …. Střelice schvaluji dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Luděk Záleský 
602 730 653 

From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, March 31, 2020 7:54 AM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; gottvald@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
mistostarosta@moravanyubrna.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; lach.petr.3@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
 
Vážení členové MAS, 
 
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

 
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
 

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
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Alena Kováříková

Od: hana.klima@centrum.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 10:08
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00177.html

SCHVALUJI 
  
S pozdravem 
Hana Benešová 
  
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 31.03.2020 07:54 
> Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
> 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam. 

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy: 

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha). 
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: klara.pas@centrum.cz
Odesláno: úterý 31. března 2020 9:55
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00164.html

Dobrý den, SCHVALUJI. 
Přeji také poklidné a zdravé dny. 
Klára Tomancová 
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 31.03.2020 07:54 
> Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020 
> 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam. 

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí v rámci 
programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií 
bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy 
je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se 
následující principy: 

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  

Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním vhodných 
principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy schválení dodatku č. 2 
k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha). 
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 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu 
programového rámce PRV v souvislosti s přidáním vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy 
schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 9:49
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dobrý den, 

SCHVALUJI. 

 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

 

Dne 31.03.2020 v 7:53 Alena Kováříková napsal(a): 
Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
  

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
 
Obec Troubsko 
Zámecká 8 
664 41 Troubsko 

Pevná: (+420) 547 227 054 
Email : mistostarosta@troubsko.cz  

WWW: http://www.troubsko.cz  
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Alena Kováříková

Od: Lada S <starhova@starhova.cz>
Odesláno: úterý 31. března 2020 8:27
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

SCHVALUJI 
 
 
JUDr. Lada Štarhová, advokátka 
se sídlem advokátní kanceláře Řípská 18a, 627 00 Brno 
pobočka Pražská 156, Brno - Bosonohy 
e-mail: starhova@starhova.cz 
office@starhova.cz 
tel.: 606900009 
 
 

31. 3. 2020 v 7:53, Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>: 
 
Vážení členové MAS, 
  
tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 

  
Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  
  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  
Děkuji a přeji klidné dny,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  
<image001.jpg> 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: starostka@popuvky.cz
Odesláno: středa 1. dubna 2020 9:28
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020

Dne 2020-03-31 07:53, Alena Kováříková napsal: 
> Vážení členové MAS, 
>  
> tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per  
> rollam. 
>  
> Změna SCLLD - implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti  
> občanské vybavenosti obcí v rámci programového rámce PRV nám byla  
> schválena. V současné době probíhá příprava výzvy MAS včetně kritérií  
> bodového hodnocení projektů, tj. 
> preferenčních kritérií. V souvislosti s nastavením vhodných bodových  
> kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat vhodné  
> principy pro stanovení pref. kritérií. 
> Jednalo by se následující principy: 
>  
>  * podpora projektů s nižní finanční náročností, 
>  * podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
>  * podpora projektů prvožadatelů, 
>  * počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
>  
> Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV  
> SCLLD v souvislosti přidáním vhodných principů pro stanovení pref.  
> kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, tedy  
> schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha). 
>  
>  * USNESENÍ VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: 
> VALNÁ HROMADA SCHVALUJE/NESCHVALUJE ZMĚNU PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV V  
> SOUVISLOSTI S PŘIDÁNÍM VHODNÝCH PRINCIPŮ PRO STANOVENÍ PREF. 
> KRITÉRIÍ, TEDY SCHVALUJE DODATEK Č. 2 K SCLLD MAS BOBRAVA. 
>  
> Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem  
> následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to DO PÁTKU 3. 4.  
> 2020 DO 23:59 HOD. 
>  
> Děkuji a přeji klidné dny, 
>  
> ING. ALENA KOVÁŘÍKOVÁ 
> kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
>  
> MAS BOBRAVA, Z.S. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>  
> http://masbobrava.cz [1] 
>  
> ZAJÍMÁ VÁS VZDĚLÁVÁNÍ A BUDOUCNOST VAŠEHO REGIONU? 
>  
> ZAPOJTE SE DO PROJEKTU MAP ŠLAPANICE [2] A BUĎTE U TOHO. 
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>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://masbobrava.cz/ 
> [2] http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36 
 
 
Dobrý den, 
 
" schvaluji" za obec Popůvky. Přeji hezký den a hodně zdraví 
--  
      Miluše Červená 
starostka obce Popůvky 
    www.popuvky.cz 
Email : starostka@popuvky.cz 
mobil : 602587436 
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Alena Kováříková

Od: tydlimako@seznam.cz
Odesláno: čtvrtek 2. dubna 2020 15:10
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020
Přílohy: image001.jpg

Souhlasím,  
 
s pozdravem 
 
Magdalena Kožuská 
Tydlidům, z.s. 
Nebovidy 
u Brna 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, gottvald@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, sevcikova.radka@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
bazeny@pooltechnika.cz, moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.cz, 
jmaiwaelder@ohlzs.cz, kadlec@bdoca.cz, sokolstrelice@centrum.cz, tydlimako@seznam.cz, 
mistostarosta@moravanyubrna.cz, zs.moravanyubrna@seznam.cz, msnebovidy@volny.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, hanaraddova@seznam.cz, 
klara.pas@centrum.cz, lach.petr.3@gmail.com 
Datum: 31. 3. 2020 7:54:13 
Předmět: Valná hromada per rollam 31. 3.-3.4.2020  
 

Vážení členové MAS, 

  

tímto Vás s pověřením Řídícího výboru MAS žádáme o jednání formou per rollam.  

  

Změna SCLLD – implementace čl. 20, tedy přesun financí do oblasti občanské vybavenosti obcí 
v rámci programového rámce PRV nám byla schválena. V současné době probíhá příprava výzvy 
MAS včetně kritérií bodového hodnocení projektů, tj. preferenčních kritérií. V souvislosti 
s nastavením vhodných bodových kritérií výzvy je vhodné do programového rámce PRV SCLLD přidat 
vhodné principy pro stanovení pref. kritérií. Jednalo by se následující principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 
 podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
 podpora projektů prvožadatelů, 
 počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě. 
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Tímto Vás žádáme o hlasování ve věci změny programového rámce PRV SCLLD v souvislosti přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií (viz výše) v rámci programového rámce PRV SCLLD, 
tedy schválení dodatku č. 2 k SCLLD MAS Bobrava (viz příloha).  

  

 Usnesení VH 14. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje změnu programového rámce PRV v souvislosti s přidáním 
vhodných principů pro stanovení pref. kritérií, tedy schvaluje dodatek č. 2 k SCLLD MAS 
Bobrava. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému návrhu usnesení e-mailem následovně: SCHVALUJI/ 
NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku 3. 4. 2020 do 23:59 hod.  

Děkuji a přeji klidné dny,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  



 

 

 

 

 

Dodatek č. 2 ke Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje území MAS Bobrava  
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Účelem dodatku č. 2 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (dále jen „SCLLD“) je 
provést změnu principů pro stanovení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV SLLD, které 
reflektují aktuální situaci a potřeby v území MAS Bobrava. Změny SCLLD provedené tímto dodatkem jsou 

následující:  

4 Strategická část 

4.7 Akční plán 

4.7.1 Programové rámce 

Programový rámec PRV 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Vazba na článek PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Popis Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Hlavním cílem SCLLD, na který má tato Fiche vazbu je: 
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 

Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost 

Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 

 

Hlavní cíl pro MS 2014+ je:  
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 

Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 
 

Dalšími cíli SCLLD s vazbou na tuto Fichi jsou:  

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  
Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 
 

Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 

Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 
Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 
 

Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 
(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 
této Fiche zahrnuje následující oblasti:  
a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 



 

3 

 

h) Muzea a expozice pro obce 

Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle 
plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a 
jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce 
podpory 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

Preferenční kritéria  

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 
∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 

∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 

∙ dopad projektu na území více obcí MAS 

∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 

∙ využití environmentálně šetrných postupů 

∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 

∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 
∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 

∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě 

∙ konzultace projektového záměru s MAS  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 

midterm (r. 

2018) 

Cílová hodnota 

92702 

Počet 
podpořených 
operací (akcí) 

0 0 5 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 

midterm (r. 

2018) 

Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 

 

4.7.2 Principy pro stanovení preferenčních kritérií 

V rámci hodnocení jsou přidány další principy pro stanovení preferenčních kritérií:   

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 
∙ rozvoj tradiční místní produkce 

∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 

∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 

∙ dopad projektu na území více obcí MAS 

∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 
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∙ využití environmentálně šetrných postupů 

∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 

∙ doba realizace projektu 

∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 

∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 

∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu 

∙ konzultace projektového záměru s MAS  
∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 

∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě 

 


