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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BOBRAVA Z.S. 
 

Konání: 8. 12. 2021, 16:05 hod. – 10. 12. 2021 22:00 hod 
Forma jednání: elektronická forma 
Zasláno: všem členům Valné hromady MAS (celkem 39 členů) 
 
 

1. Úvod 
Jednání Valné hromady se zúčastnili:  

∙ Michaela Fopová Buchbergerová 
∙ Hana Benešová 
∙ Junák – Český skaut Střelice, zastoupený Luďkem Záleským  

∙ Mateřská škola Nebovidy, zastoupená Ivanou Valáškovou 

∙ Mateřská škola Moravany, zastoupená Kateřinou Havránkovou 

∙ Základní škola Moravany, zastoupená Markétou Jedličkovou 

∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou  

∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem 

∙ Obec Ostopovice, zastoupená Janem Symonem 

∙ Obec Popůvky, zastoupená Miluší Červenou  

∙ Obec Radostice, zastoupená Jaroslavem Dvořákem  

∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem  

∙ Obec Troubsko, zastoupená Vítězslavem Volánkem  

∙ POOLTECHNIKA s.r.o., zastoupená Zdeňkem Foralem  

∙ TJ Sokol Omice, zastoupený Radkem Bukovským 

∙ TJ Sokol Radostice, zastoupený Jiřím Kadlcem 

∙ TJ Sokol Střelice, zastoupený Danielem Kokorským 

∙ Lada Štarhová 

∙ Roman Valla 

∙ Leoš Vídenský 

∙ Petr Vlach 

∙ SK Troopers, zastoupený Markem Zvalem 

∙ Lukáš Dvořák 

∙ Vrabčák Moravany, zastoupený Šárkou Haklovou 

∙ Jan Vondrák 

 

 

Dne 8. 12. 2021 v 16:05 hod. byl všem členům Valné hromady MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
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příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených 
Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 
SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do pátku 10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

2. Hlasování o dodatku č.4 k SCLLD 
Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. VH 4.1.2021 
následovně: 

Usnesení č. VH 4.1.2021  

Valná hromada schvaluje dodatek č.4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

SCHVALUJI: 25  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 

Usnesení č. VH 4.1.2021 bylo přijato dne 10. 12. 2021 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 25 platných 
hlasů, tedy nadpoloviční většiny Valné hromady MAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skalnikova@masbobrava.cz
http://masbobrava.cz/
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Hana Skalníková

Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>

Odesláno: středa 8. prosince 2021 16:05

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; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: Dodatek k SCLLD MAS Bobrava č.4 revize.pdf

Podepsáno: skalnikova@masbobrava.cz

Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 14:13

Komu: 'Hana Skalníková'; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

SCHVALUJI 
 
Helena Kadlečíková 
 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 9:54

Komu: Hana Skalníková; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
  
Usnesení VH 4.1.2021.........SCHVALUJI 
 
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: Hana Skalníková  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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 ; reditel@zsostopovice.cz ; 
reditelna@msmoravanek.cz ; msnebovidy@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 ; 
foral.z@seznam.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 ; haklovas@gmail.com ; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz ; lukin.dvorak@gmail.com ; hana.klima@centrum.cz ; misabuchberger@hotmail.com ; 
hanaraddova@seznam.cz ; klara.pas@centrum.cz ; vlach.petr.3@gmail.com ; info@farmapodmohylou.cz ; 
marek.zvalo@troopers.cz  
Cc: hruby@masbobrava.cz ; stara@masbobrava.cz  
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
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Vážení členové Valné hromady, 
  
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
  
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

  
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
  
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Jan Symon <starosta@ostopovice.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 9:26

Komu: 'Hana Skalníková'

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
Usnesení VH 4. 1. 2021: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných 

ze strany řídících orgánů. – 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: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: starostka@popuvky.cz

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 9:49

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

 
Dobrý den, 
 
SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
 
Krásné zasněžené dopoledne všem 
 
 
 
Dne 2021-12-08 16:05, Hana Skalníková napsal: 
> Vážení členové Valné hromady, 
>  
> Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per  
> rollam. 
>  
> Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období,  
> jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje  
> Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v  
> dotčených Fichích. 
>  
> USNESENÍ VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: VALNÁ HROMADA  
> SCHVALUJE/ NESCHVALUJE DODATEK Č. 4 K SCLLD VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DOPLNĚNÍ  
> POŽADOVANÝCH ZE STRANY ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ. 
>  
> Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení 
> následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 
> 12. 2021, 22:00 hod. 
>  
> S přáním hezkého dne, 
>  
> ING. HANA- SKALNÍKOVÁ 
> skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
>  
> MAS BOBRAVA, Z.S. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>  
> http://masbobrava.cz [1] 
>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://masbobrava.cz/ 
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--  
      Miluše Červená 
starostka obce Popůvky 
    www.popuvky.cz 
Email : starostka@popuvky.cz 
mobil : 602587436 
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Hana Skalníková

Od: Jaroslav Dvořák <mistostarosta@radostice.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 10:05

Komu: 'Hana Skalníková'; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
 
schvaluji usnesení valné hromady ze dne 4.1. 2021 
 
Jaroslav Dvořák  
Obec Radostice 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 7:18

Komu: 'Hana Skalníková'; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 

 

SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 

 

Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 

 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 16:20

Komu: Hana Skalníková; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 

schvaluji dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

 

Dne 08.12.2021 v 16:05 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 
  
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
  
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
  
  
S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
tel.736767183 
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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Hana Skalníková

Od: Zdenek Foral <foral.z@seznam.cz>

Odesláno: středa 8. prosince 2021 20:25

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
souhlasím s dodatkem a jsem pro znění usnesení 
 
Zdeněk Foral 
 
Odesláno z iPhonu 
 
 

8. 12. 2021 v 16:05, Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>: 

 
Vážení členové Valné hromady, 
  
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
  
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
  
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  
<image001.jpg> 

  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
  
<Dodatek k SCLLD MAS Bobrava č.4 revize.pdf> 
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Hana Skalníková

Od: Marek Zvalo <marek.zvalo@troopers.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 10:57

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz; 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; 

reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 

hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: image001.jpg

Dobrý deň, 

 
Za SK TROOPERS z.s. (spolek - volný čas a rodina) schvalujeme dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných 
doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

 

Prajem všetkým pekný predvianočný čas  

--  
Marek Zvalo 
Sportovní manažer 
SK TROOPERS z.s. 
+420 776 817 146 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
Datum: 8. 12. 2021 16:05:19 
Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
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Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: sokolomice@email.cz

Odesláno: středa 8. prosince 2021 19:59

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz; 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; 

reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 

senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
souhlasím s dodatkem a jsem pro znění usnesení 
 
Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících 

orgánů 
 
 
Radek Bukovský 
TJ Sokol Omice 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
Datum: 8. 12. 2021 16:05:21 
Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
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Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>

Odesláno: středa 8. prosince 2021 21:01

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování ve znění: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných 

doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

SCHVALUJI 
 

 

Jiří Kadlec 

T. J. Sokol Radostice 

 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; 
haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 
info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 8:26

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den 
SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
 
 
Děkuji 
Daniel Kokorský 
TJ Sokol Střelice 
http://www.sokolstrelice.cz/ 
608811746 
 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Lada Vidrmert Štarhová <starhova@starhova.cz>
Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 6:08
Komu: Lukáš Dvořák
Kopie: Honza Vondrák; Hana Skalníková; "Ing.arch. Petr Řehořka"; 

leos.vidensky@seznam.cz; Roman Valla; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; Starosta obce 
Nebovidy u Brna; mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; 
starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta Silůvky; Jiří Vašulín; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz; Jiří Hrubý; Martina Stará

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
 
Lada Vidrmert Štarhová 
 
JUDr. Lada Vidrmert 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 
 
 

8. 12. 2021 v 21:52, Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>: 
 
SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
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Hana Skalníková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 21:10

Komu: Lukáš Dvořák; Jan Vondrák

Kopie: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; 

reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; 

nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; Starosta obce Nebovidy u Brna; 

mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta Silůvky; Jiří Vašulín; 

mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; Jiří Hrubý; Martina Stará

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 

 
Roman Valla 
 

From: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com> 
Date: Wednesday, 8 December 2021 at 21:53 
To: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz> 
Cc: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>, "rehorka@archatt.cz" <rehorka@archatt.cz>, 
"leos.vidensky@seznam.cz" <leos.vidensky@seznam.cz>, Roman Valla <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>, "reditel@zsostopovice.cz" <reditel@zsostopovice.cz>, 
"reditelna@msmoravanek.cz" <reditelna@msmoravanek.cz>, "msnebovidy@volny.cz" 
<msnebovidy@volny.cz>, "nadselsi@seznam.cz" <nadselsi@seznam.cz>, Starosta Moravany 
<starosta@moravanyubrna.cz>, Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>, 
"mistostarostka.omice@gmail.com" <mistostarostka.omice@gmail.com>, Jan Symon 
<starosta@ostopovice.cz>, "starostka@popuvky.cz" <starostka@popuvky.cz>, 
"mistostarosta@radostice.cz" <mistostarosta@radostice.cz>, starosta Silůvky <starosta@siluvky.cz>, Jiří 
Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>, "mistostarosta@troubsko.cz" <mistostarosta@troubsko.cz>, 
"foral.z@seznam.cz" <foral.z@seznam.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>, "haklovas@gmail.com" <haklovas@gmail.com>, 
"zs.moravanyubrna@seznam.cz" <zs.moravanyubrna@seznam.cz>, "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>, "vlach.petr.3@gmail.com" <vlach.petr.3@gmail.com>, 
"info@farmapodmohylou.cz" <info@farmapodmohylou.cz>, "marek.zvalo@troopers.cz" 
<marek.zvalo@troopers.cz>, Jiří Hrubý <hruby@masbobrava.cz>, Martina Stará <stara@masbobrava.cz> 
Subject: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
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Dobrý den všem, 
SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
 
 

S pozdravem  

Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
 
 
st 8. 12. 2021 v 20:59 odesílatel Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz> napsal: 

Zdravím. 

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování ve znění: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných 
doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

SCHVALUJI 

  

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. 
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From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 

  

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 
SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Petr Vlach <vlach.petr.3@gmail.com>
Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 18:17
Komu: Vítězslav Volánek
Kopie: Hana Skalníková; Ing.arch. Petr Řehořka; Jan Vondrák; leos.vidensky@seznam.cz; 

Roman Valla; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; Starosta obce 
Nebovidy u Brna; mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; 
starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; Starosta Silůvky; Jiří Vašulín; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; 
sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; Jiří Maiwaelder; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; Šárka Haklová; Škola; Lukáš 
Dvořák; hana.klima@centrum.cz; Misa Buchberger; hanaraddova@seznam.cz; klara 
tomancova; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; Jiří Hrubý; 
Martina Stará

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
schvaluji Usnesení VH 4. 1. 2021. 
 
Ing. Petr Vlach 
 
čt 9. 12. 2021 v 16:20 odesílatel Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz> napsal: 

Dobrý den, 

schvaluji dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

 

Dne 08.12.2021 v 16:05 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 
k SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  
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Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

  

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
tel.736767183 
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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--  
Ing. Petr Vlach 
Finanční poradce 
Zvonařka 16 
Brno 
tel.602 758222 
www.petrvlach.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>

Odesláno: středa 8. prosince 2021 21:00

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@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; 

foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 

vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Zdravím. 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování ve znění: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných 
doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
SCHVALUJI 

 
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: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
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Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 
SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Šárka Haklová <haklovas@gmail.com>
Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 8:15
Komu: Hana Skalníková
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; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; 
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; 
foral.z@seznam.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; Škola; lukin.dvorak@gmail.com; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara tomancova; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz; hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 

  

SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 

 

Šárka Haklová 

 
st 8. 12. 2021 v 16:05 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

  



1

Hana Skalníková

Od: ZŠ Moravany <skola@zsmoravanyubrna.cz>
Odesláno: středa 8. prosince 2021 21:53
Komu: Hana Skalníková
Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI. 
 
--  
Mgr. Markéta Jedličková 
ředitelka ZŠ Moravany  
Školní 10, 664 48 Moravany 
tel: 777 333 099  
www.zsmoravanyubrna.cz 
jedlickova@zsmoravanyubrna.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
Datum: 8. 12. 2021 16:05:21 
Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: hana.klima@centrum.cz

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 11:27

Komu: Hana Skalníková; 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; reditel@zsostopovice.cz; 

reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@f armapodm ohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: Příloha bez názvu_ 02209.htm

Dobrý den, 
  

SCHVALUJI usnesení VH 4. 1. 2021. 
  

S pozdravem 
 

Hana Benešová 
  
 
______________________________________________________________ 
> Od: "Hana Skalníková" <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
> Datum: 08.12.2021 16:05 
> Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
> 
> CC: <hruby@masbobrava.cz, stara@masbobrava.cz> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
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Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích. 

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Misa Buchberger <misabuchberger@hotmail.com>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 8:40

Komu: Hana Skalníková

Předmět: AW: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den! 
 
Schvaluji výše uvedené návrhy usnesení! 
 
Michaela Fopová Buchbergerová 
 

 

Von: Hana Skalníková 
Gesendet: Mittwoch, 08. Dezember 2021 15:05 
Bis: 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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Betreff: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
 
Vážení členové Valné hromady, 
  
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
  
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

  
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
  
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
  
  
S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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 
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Hana Skalníková

Od: Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 9:35

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den, 
SCHVALUJI. 
 
Luděk Záleský, Junák … Střelice 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
 
Vážení členové Valné hromady, 
 
Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
 
Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

 
Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: leos.vidensky@seznam.cz

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 9:44

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den 
 
Schvaluji usnesení VH 4.1.2021 
 
Leoš Vídenský 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Šárka Haklová <haklovas@gmail.com> 
Komu: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Datum: 9. 12. 2021 8:15:36 
Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
 

Dobrý den, 

  

SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 

 

Šárka Haklová 

 
st 8. 12. 2021 v 16:05 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 
k SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>

Odesláno: středa 8. prosince 2021 21:53

Komu: Jan Vondrák

Kopie: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; leos.vidensky@seznam.cz; Roman Valla; 

starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; 

reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; 

nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; Starosta obce Nebovidy u Brna; 

mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; starostka@popuvky.cz; 

mistostarosta@radostice.cz; starosta Silůvky; Jiří Vašulín; 

mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; Jiří Hrubý; Martina Stará

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Dobrý den všem, 
SHVALUJI Usnesení VH 4. 1. 2021 
 
 

S pozdravem  

Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
 
 
st 8. 12. 2021 v 20:59 odesílatel Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz> napsal: 

Zdravím. 

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování ve znění: Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných 
doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

SCHVALUJI 

  

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 
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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: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Wednesday, December 8, 2021 4:05 PM 
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; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@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; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 
marek.zvalo@troopers.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz; stara@masbobrava.cz 
Subject: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 

  

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 
SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a 
to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Kateřina Havránková <katerina.havrankova@seznam.cz>

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 10:33

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI usnesení VH 4.1.2021 
 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
Datum: 8. 12. 2021 16:05:26 
Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021  
 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k 
SCLLD (v příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty 
indikátorů v dotčených Fichích.  

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje 

dodatek č. 4 k SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 

  

  

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: msnebovidy@volny.cz

Odesláno: čtvrtek 9. prosince 2021 11:19

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021

Přílohy: Příloha bez názvu_ 02196.htm

Dobrý den, 
 Usnesení VH 4.1.2021.........schvaluji 
Pěkný den a s pozdravem 
                   Valášková Ivana 
______________________________________________________________ 
> Od: "Hana Skalníková" <skalnikova@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, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@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, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, 
marek.zvalo@troopers.cz 
> Datum: 08.12.2021 16:05 
> Předmět: Valná Hromada per rollam 8.-10.-12.2021 
> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

Tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě schválení rozdělení přidělené alokace na přechodné období, jsme připravili dodatek č. 4 k SCLLD (v 
příloze). Dodatek upravuje Programový rámec PRV, konkrétně finanční plán a počty indikátorů v dotčených Fichích. 

  

Usnesení VH 4. 1. 2021 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ neschvaluje dodatek č. 4 k 

SCLLD včetně případných doplnění požadovaných ze strany řídících orgánů. 

  

Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do pátku  10. 12. 2021, 22:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Dodatek č. 4 ke Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje území MAS 

Bobrava  
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Účelem dodatku č. 4 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (dále jen 

„SCLLD“) je provést změny SCLLD, které reflektují navýšení alokace na přechodné období PRV. Změny 

SCLLD provedené tímto dodatkem jsou následující:  

4.7 Akční plán  
4.7.1 Programové rámce  
Programový rámec PRV 

Na základě dodatku č.1 k akceptačnímu dopisu došlo k navýšení celkové alokace o částku 2 315 400 

Kč v rámci tzn. přechodného období na celkových 10 652 310 Kč (dle podepsané Dohody). Na základě 

navýšení celkové alokace budou provedeny změny u Fiche 1, kde dojde k navýšení alokace o 833 544 

Kč a k navýšení indikátoru 93701 o 2, a u Fiche 5, kde dojde k navýšení alokace o1 481 856 Kč a 

navýšení indikátoru 92702 o 10. 

Název Fiche 
Investice do 
zemědělských 
podniků 

Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Neproduktivní 
investice v lesích 

Projekty 
spolupráce 

Občanská 
vybavenost obcí 

Původní 
alokace 

1 616 992 Kč 1 557 935 Kč 1 880 219 Kč 0 3 281 764Kč 

Nová 
alokace 

2 450 536 Kč 1 557 935 Kč 1 880 219 Kč 0 4 763 620 Kč 

 

MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „93701 Počet podpořených podniků/příjemců“ u Fiche „Investice do 

zemědělských podniků“, z původní hodnoty 9 na hodnotu 11 - na základě změny fin. plánu PRV MAS 

vyhlásí další výzvu na podporu zemědělských investic, kdy předpokládá celkově vyšší počet 

podpořených příjemců.  

Dále MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „92702 Počet podpořených operací (akcí)“ v rámci Fiche 

„Občanská vybavenost obcí“ z původní hodnoty 15 na hodnotu 25 - změna dle skutečného počtu 

podaných žádostí o dotaci a předpokládaného počtu podaných žádostí o dotaci ve výzvách MAS na 

základě aktuálních projektových záměrů žadatelů. 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení 
životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména 
prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za 
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace 
zemědělských činností, což je v souladu se specifickým cílem SCLLD 4.1 
Podpora místních podnikatelů a s opatřením 4.1.1 Podpora zemědělských 
podniků. 
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Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku. V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro 
živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 
oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na 
biomasu. 

Definice příjemce 
podpory 

Zemědělský podnikatel 

Preferenční kritéria  

1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové 
zvýhodnění projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
4. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
5. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšší počtem navázaných partnerství v regionu 

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 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 11 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 1,5 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Vazba na článek 
PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Popis Fiche 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora 
sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského 
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rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění 
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst, což je v souladu 
se specifickým cílem SCLLD 4.1 Podpora místních podnikatelů a s opatřením 
4.1.2 Podpora nezemědělských podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s 
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby 
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 
Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s 
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, 
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 
70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 
85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V případě 
uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s 
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě 
zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, 
zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 
V rámci této fiche mohou být rovněž podpořeni potravinoví výrobci z 
území, kteří však splňují výše uvedené podmínky. Zařazení těchto 
podnikatelů do této fiche bylo uskutečněno na základě analýzy území, kde 
tito podnikatelé na celkovém počtu podnikatelských subjektů v území 
nepředstavují významný podíl.  

Definice příjemce 
podpory 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Preferenční kritéria  

1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové 
zvýhodnění projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
4. Počet tradičních produktů, jež projekt podporuje – bodové zvýhodnění 
projektů podporujících tradiční produkty 
5. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 



 

5 
 

6. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšší počtem navázaných partnerství v regionu 

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 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 8 

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 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek 
PRV 

Článek 25 

Popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá k naplňování 
Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy 
a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 
4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě 
Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 
zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

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

Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných 
území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, 
hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy 

Definice příjemce 
podpory 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení. 
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Preferenční kritéria  

1. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
2. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
3. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
4. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšším počtem navázaných partnerství v regionu 

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 2 

93001 
Celková plocha 

(ha) 
0 0 5,4 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

― 
Závazný indikátor 

není stanoven 
- - - 

 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek PRV Článek 44 

Popis Fiche 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy 
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může 
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou 
pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Strategický cíl 3: Spolkový život a občanská vybavenost 
Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 

Oblasti podpory 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které 
musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké 
akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na 
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné 
investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující 
výdaje:  

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně 
zavedení značení místních výrobků a služeb, 

• investice související se vzdělávacími aktivitami,  

•  investice do informačních a turistických center.  
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Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat 
především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, 
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze 
takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na 
účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora 
projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení 
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů 
spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na 
realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce 
podpory 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla 
schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v 
rámci EU či mimo ni; 

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v 
rámci EU. 

Preferenční kritéria  
1. Počet navázaných partnerství – bodové zvýhodnění projektů s vyšší 
počtem navázaných partnerství  

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 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje (EUR) 
0 0 0 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

Indikátory výsledku - 
Závazný 

indikátor není 
stanoven 

- - - 

 

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 



 

8 
 

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 
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  

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 
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92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 25 

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 

 


