
 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAS BOBRAVA Z.S. 
 

Konání: 27. 3. 2020, 8:23 hod. – 30. 3. 2020, 16:00 hod. 

Forma jednání: elektronická forma  

Zasláno: všem členům Řídícího výboru MAS  

 

1. Úvod 

Jednání Řídícího výboru se zúčastnili:  
∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem 

∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojíšem 

∙ TJ Sokol Ostopovice, zastoupená Jiřím Maiwaelderem 

∙ Ing. Roman Valla 

∙ Ing. Jan Vondrák  
∙ Lukáš Dvořák 

 

Dne 27. 3. 2020 v 8:23 byl všem členům Řídícího výboru MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 

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

Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy. 

 

Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání vhodných 
principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu SCLLD. Současně se 
tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu výzev PRV (viz příloha).  

Tímto Vás prosíme o jakékoli připomínky či další náměty. 

Zároveň bychom ve věci změny SCLLD (přidání vhodných principů viz výše) nechali hlasovat Valnou hromadu MAS, 
kterou dle Stanov svolává Řídící výbor MAS. Tímto Vás prosíme o hlasování v souvislosti se svoláním Valné 
hromady – jednání formou per rollam a v souvislosti se změnou harmonogramu výzev PRV. 

 

• Usnesení ŘV 50. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje svolání jednání 
Valné hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 



 

 

 

   2 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

 

• Usnesení ŘV 50. 2. 2020 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje harmonogram 

výzev PRV na rok 2020. 
 

Prosím o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 

to do pondělí 30. 3. 2020 do 16:00 hod. Děkuji. 
 

S přáním klidných dní, 
Ing. Alena Kováříková 

 

2. Hlasování o svolání Valné hromady MAS ve věci změny SCLLD – programový rámce PRV 

Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. RV 50. 1. 2020 

následovně: 

Usnesení č. RV 50.1.2020 

Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD 
programového rámce PRV. 
SCHVALUJI: 6  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  
Schváleno 

Usnesení č. RV 50.1.2020 bylo přijato dne 30. 3. 2020 po ukončení termínu hlasování, a to počtem 6 platných hlasů, 
tedy nadpoloviční většiny Řídícího výboru MAS.  
 

3. Hlasování o svolání Valné hromady MAS  
Formou elektronické korespondence se členové Řídícího výboru MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. RV 50. 2. 2020 
následovně: 
 

Usnesení č. RV 50.2.2020 

Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 
SCHVALUJI: 6  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  
Schváleno 

Usnesení č. RV 50.2.2020 bylo přijato dne 30. 3. 2020 po ukončení termínu hlasování, a to počtem 6 platných hlasů, 
tedy nadpoloviční většiny Řídícího výboru MAS.  
 

Zapsala 30. 3. 2020 Ing. Alena Kováříková 

 

 

Ověřila Bc. Helena Kadlečíková  
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Usnesení:  
Usnesení č. RV 50.1.2020 

Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD 
programového rámce PRV. 
Usnesení č. RV 50.2.2020 

Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 
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Alena Kováříková

Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>
Odesláno: pátek 27. března 2020 8:23
Komu: 'starosta@moravanyubrna.cz'; 'roman.valla.cz@gmail.com'; 

'starosta@nebovidyubrna.cz'; 'jvasulin@streliceubrna.cz'; 'jmaiwaelder@ohlzs.cz'; 
'vondrak@bodlas.cz'; 'lukin.dvorak@gmail.com'

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam 
Přílohy: 2020-03-23 Shodný počet bodů.pdf; Harmonogram výzev_PRV 2020.pdf

Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 
s pověřením předsedkyně MAS Vás tímto žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy.  
 
Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání vhodných 
principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu SCLLD. Současně se 
tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu výzev PRV (viz příloha).  
 
Tímto Vás prosíme o jakékoli připomínky či další náměty.  
 
Zároveň bychom ve věci změny SCLLD (přidání vhodných principů viz výše) nechali hlasovat Valnou hromadu MAS, 
kterou dle Stanov svolává Řídící výbor MAS. Tímto Vás prosíme o hlasování v souvislosti se svoláním Valné hromady 
– jednání formou per rollam a v souvislosti se změnou harmonogramu výzev PRV.  

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje svolání 
jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD programového rámce 
PRV. 

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje harmonogram 
výzev PRV na rok 2020. 

Prosím o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pondělí 30. 3. 2020 do 16:00 hod. Děkuji.  

S přáním klidných dní,   
 
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Alena Kováříková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>
Odesláno: neděle 29. března 2020 20:47
Komu: Jiří Vašulín
Kopie: Alena Kováříková; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; Jiří Hrubý
Předmět: Re: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
 
schvaluji níže uvedená usnesení: 

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve 
věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 

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 
 
 
ne 29. 3. 2020 v 14:07 odesílatel Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz> napsal: 

Schvaluji níže uvedená usnesení : 

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve 
věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 

Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 

PS : Přeji všem pevné zdraví ! 

  

From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, March 27, 2020 8:23 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam  
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Alena Kováříková

Od: jmaiwaelder@ohlzs.cz
Odesláno: pátek 27. března 2020 8:30
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Odpověď: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam 

Hezký den,  

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 z hlasování: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje svolání jednání Valné 
hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV.  

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 z hlasování: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje harmonogram výzev PRV 
na rok 2020. 

SCHVALUJI  
 
Jiří Maiwaelder  
T.J. Sokol Ostopovice  
 
 
Od:        "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz>  
Komu:        <starosta@moravanyubrna.cz>, <roman.valla.cz@gmail.com>, <starosta@nebovidyubrna.cz>, <jvasulin@streliceubrna.cz>, 
<jmaiwaelder@ohlzs.cz>, <vondrak@bodlas.cz>, <lukin.dvorak@gmail.com>  
Kopie:        "'Jiří Hrubý'" <hruby@masbobrava.cz>  
Datum:        27.03.2020 08:23  
Předmět:        Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam  

 
 
 
Vážení členové Řídícího výboru MAS,  
   
s pověřením předsedkyně MAS Vás tímto žádáme o jednání formou per rollam.  
   
Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF 
jsme dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů 
(viz příloha) není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení 
preferenčních kritérií vhodné principy.  
   
Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání 
vhodných principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu 
SCLLD. Současně se tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu 
výzev PRV (viz příloha).  
   
Tímto Vás prosíme o jakékoli připomínky či další náměty.  
   
Zároveň bychom ve věci změny SCLLD (přidání vhodných principů viz výše) nechali hlasovat Valnou 
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Alena Kováříková

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>
Odesláno: pondělí 30. března 2020 6:57
Komu: Alena Kováříková; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: Re: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam 

Dobrý den vážení členové Řídícího výboru MAS Bobrava, 
SCHVALUJI  Usnesení ŘV 50.1.2020.........Řídící výbor schvaluje svolání Valné hromady MAS formou per 
rollam ve věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 
SCHVALUJI  Usnesení ŘV 50.2.2020........-Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 
 
Hodně zdraví Vám všem v této nelehké době ze srdce přeje 
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: Friday, March 27, 2020 8:23 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz ; roman.valla.cz@gmail.com ; starosta@nebovidyubrna.cz ; 
jvasulin@streliceubrna.cz ; jmaiwaelder@ohlzs.cz ; vondrak@bodlas.cz ; lukin.dvorak@gmail.com  
Cc: 'Jiří Hrubý'  
Subject: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam  
  
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
  
s pověřením předsedkyně MAS Vás tímto žádáme o jednání formou per rollam.  
  
Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy.  
  
Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání vhodných 
principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu SCLLD. Současně se 
tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu výzev PRV (viz příloha).  
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Alena Kováříková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>
Odesláno: pátek 27. března 2020 11:42
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam

Schvaluji  
 
ROMAN VALLA 
 
pá 27. 3. 2020 v 8:23 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Řídícího výboru MAS, 

  

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

  

Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy.  

  

Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání vhodných 
principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu SCLLD. Současně se 
tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu výzev PRV (viz příloha).  

  

Tímto Vás prosíme o jakékoli připomínky či další náměty.  

  

Zároveň bychom ve věci změny SCLLD (přidání vhodných principů viz výše) nechali hlasovat Valnou hromadu MAS, 
kterou dle Stanov svolává Řídící výbor MAS. Tímto Vás prosíme o hlasování v souvislosti se svoláním Valné hromady 
– jednání formou per rollam a v souvislosti se změnou harmonogramu výzev PRV.  

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Řídící výbor schvaluje/neschvaluje svolání 
jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve věci hlasování o změně SCLLD programového rámce 
PRV. 
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Alena Kováříková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>
Odesláno: neděle 29. března 2020 14:07
Komu: 'Alena Kováříková'; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam

Schvaluji níže uvedená usnesení : 

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve 
věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 

Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 

PS : Přeji všem pevné zdraví ! 

 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, March 27, 2020 8:23 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz> 
Subject: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam  
 
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 
s pověřením předsedkyně MAS Vás tímto žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy.  
 
Pokud bychom vhodné 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 

do Strategie CLLD přidali, bylo by možné výše uvedené využít i v rámci bodového hodnocení. Přidání vhodných 
principů by nejdříve muselo být schváleno ze strany Valné hromady MAS – jedná se o změnu SCLLD. Současně se 
tímto posouvá termín vyhlášení 5. výzvy PRV, tudíž dochází ke změnu harmonogramu výzev PRV (viz příloha).  
 
Tímto Vás prosíme o jakékoli připomínky či další náměty.  
 
Zároveň bychom ve věci změny SCLLD (přidání vhodných principů viz výše) nechali hlasovat Valnou hromadu MAS, 
kterou dle Stanov svolává Řídící výbor MAS. Tímto Vás prosíme o hlasování v souvislosti se svoláním Valné hromady 
– jednání formou per rollam a v souvislosti se změnou harmonogramu výzev PRV.  



1

Alena Kováříková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>
Odesláno: sobota 28. března 2020 20:09
Komu: 'Alena Kováříková'; starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com

Kopie: 'Jiří Hrubý'
Předmět: RE: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam 

Zdravím. 
Vy pracujete? To je dobře. Já taky. 
Tož posílám pozdravení z kanclu. 
SCHVALUJI NÍŽE UVEDENÁ USNESENÍ (MNOŽNÉ ČÍSLO): 

 Usnesení ŘV 50. 1. 2020 Řídící výbor schvaluje svolání jednání Valné hromady MAS formou per rollam ve 
věci hlasování o změně SCLLD programového rámce PRV. 

 Usnesení ŘV 50. 2. 2020 Řídící výbor schvaluje harmonogram výzev PRV na rok 2020. 

Přeji pěkný den a připravte se na letní čas!! 
 
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: Friday, March 27, 2020 8:23 AM 
To: starosta@moravanyubrna.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starosta@nebovidyubrna.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; vondrak@bodlas.cz; lukin.dvorak@gmail.com 
Cc: 'Jiří Hrubý' 
Subject: Řídící výbor 27.-30.3.2020 per rollam  
 
Vážení členové Řídícího výboru MAS, 
 
s pověřením předsedkyně MAS Vás tímto žádáme o jednání formou per rollam.  
 
Ozýváme se ohledně nastavení bodových kritérií ve výzvě PRV č. 5 na Občanskou vybavenost obcí. Se SZIF jsme 
dostali informaci, že avizovaný postup pro seřazení projektů v případě shodného počtu bodů projektů (viz příloha) 
není možný aplikovat, protože ve Strategii CLLD nemáme u principů pro stanovení preferenčních kritérií vhodné 
principy.  
 
Pokud bychom vhodné principy:  

 podpora projektů s nižní finanční náročností, 



Registrační číslo strategie: CLLD_15_01_227

Název MAS: MAS Bobrava, z.s
Kraj: Jihomoravský

Alokace výzvy 

Plánovaný 
měsíc a rok 
vyhlášení 
výzvy

Plánovaný 
měsíc a rok 
zahájení  
příjmu 
žádostí o 
podporu

Plánovaný měsíc a 
rok ukončení 
příjmu žádostí o 
podporu 

Celková alokace 
(CZK) Počet projektů Průměrná velikost 

projektu

M.19 Podpora mistního rozvoje 
na základě
iniciativy LEADER

Výzva MAS č. 5 Fiche 5 Občanská vybavenost 
obcí

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
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
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí

04/2020 04/2020 06/2020    2 157 642,00 Kč 10    215 764,20 Kč 

Číslo a název výzvy 
ŘO PRV

Název výzvy MAS, popř. 
číslo Aktivita Opatření/Podopatření Isg

MAS

Harmonogram výzev pro rok 2020 - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

SC 4.1 (kolové výzvy MAS)

Odhad

Poznámka



Shodný počet bodů Interní postupy PRV 

 

V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů se stejným počtem bodů jsou tyto projekty 
seřazeny následovně:  
- v případě shody (viz výše)  rozhodne počet podaných žádostí o dotaci jednoho žadatele na MAS 

v dané výzvě – jako první bude seřazen projekt žadatele, který v dané výzvě na MAS podal pouze 
jednu žádost o dotaci (kontrola dle seznamu podaných žádostí o dotaci), 

- v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele, který v předchozích výzvách 
MAS Bobrava v programovém období 2014-2020 nepředložil žádnou Žádost o dotaci, která by 
byla následně ze strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k realizaci 
došlo/dochází či ne (kontrola dle schválených seznamů podpořených projektů programového 
rámce IROP a PRV v programovém období 2014 - 2020; seznamy podpořených projektů budou 
zveřejněny spolu s výzvou MAS) 

- v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt žadatele s nižší celkovou požadovanou 
výší dotace,   

- v případě shody (viz výše) bude jako první seřazen projekt, jehož místem realizace je obec s nižním 
počtem obyvatel. Velikost obce, tj. počet obyvatel je určen dle dat z Českého statistického úřadu. 
Vychází se z údajů uvedených na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/ v sekci "Vše o území” - rozhodující 
je počet obyvatel dané obce k 31. 12. dle posledních zveřejněných dat k datu vyhlášení výzvy MAS 

– bude zveřejněno na webových stránkách MAS. 
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