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Zápis z jednání Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí 
Dodatek č. 1 
 
Datum: od 04. srpna 2022 do 14. srpna 2022 
Místo:  elektronické hlasování 
Přítomni: realizováno metodou per rollam 
 
Program: 
1. Zahájení 
Toto mimořádné jednání Programového výboru MAS probíhalo v souladu s Čl. XII. Statutu Společnosti 
Luhačovské Zálesí o.p.s. ze dne 06. 03. 2020 (dále jen „Statut“) od 04. do 14. srpna 2022, a to 
prostřednictvím internetu (metodou per rollam, tedy elektronicky). 

Programovému výboru byly dány aktuální informace ohledně nutnosti textu 10. výzvy PRV včetně alokace 
dané výzvy a preferenčních kritérií. 

Zdůvodnění použití hlasování prostřednictvím internetu a zdůvodnění jednotlivých bodů navrhovaných 
usnesení bylo uvedeno v zaslaném e-mailu. Součástí e-mailu byli i přílohy k jednotlivým bodům 
navrhovaných usnesení. 
 
Informace ohledně podpory hraničního projektu 
 
V případě, že se u vyhlášené výzvy bude vyskytovat projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané 
výzvě a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů, jedná se o hraniční projekt výzvy. 
 
Varianta A 
Pokud nelze podpořit hraniční projekt výzvy v plné výši, lze u tohoto projektu přistoupit ke snížení 
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku alokace, a to při zachování funkčního 
celku projektu. 
Komentář MAS: u hraničního projektu je stanovena výše dotace na 897 600,- Kč, aby bylo možno projekt 
podpořit, muselo by dojít ke snížení výše dotace o 484 119,- Kč. 
 
Varianta B 
Navýšení alokace o částku chybějící pro podporu hraničního projektu z prostředků v dané Fichi na další 
roky za podmínky nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve 
schváleném finančním plánu SCLLD. 
Komentář MAS: varianta není možná. Zbytková alokace je pouze ve Fichi 6 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech. 
 
Varianta C 
V případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku 
převést na jinou Fichi, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé 
programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které 
splňují minimální stanovenou výši bodů. V rámci podpory hraničního projektu výzvy může zároveň dojít 
ke snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace (při zachování funkčního celku projektu), a to v souladu 
s nastavenými postupy uvedenými výše dle interních postupů, a to za podmínky, že nedojde k překročení 
alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním plánu SCLLD. 
Komentář MAS: k upřesnění zbytkové alokace došlo až v průběhu srpna, a to na základě podpisu Dohody 
o poskytnutí dotace u žádosti o dotaci podané v rámci 9. Výzvy PRV. Zbytková alokace pro Fichi 6 Základní 
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služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech je ve výši 80 252,- Kč. Tato alokace bude převedena do 
Fiche 1 Investice do zemědělských podniků a hraniční projekt bude podpořen ve výši 493 733,- Kč. 
 
Varianta D 
Projekt nebude podpořen. 
 
2. Kontrola střetu zájmů. 
U čtyř členů Programového výboru nebyl shledán střet zájmů k předloženým žádostem o dotaci výzvy 
č. 10 MAS Luhačovské Zálesí Programu rozvoje venkova FICHE 1. U jednoho člena byl shledán střet zájmů. 
 
Mgr. Tomáš Chmela  Bez střetu zájmů 
Ing. Marian Ležák  Bez střetu zájmů 
Zdeněk Džoganik  Bez střetu zájmů 
Bc. Martin Čarek  Evidován střet zájmů 
Mgr. Milena Tománková Bez střetu zájmů 
 
 
3. Hlasování o usnesení PV MAS č. 6/2022 
V rámci hlasování byli obesláni elektronickou poštou všichni členové Programového výboru MAS 
Luhačovské Zálesí, který je tvořen 5členy. Navržená usnesení byla přijata všemi členy, kteří se vyslovili pro 
jejich přijetí. 

 

Usnesení PV MAS č. 6/2022 Programový výbor schvaluje seznam vybraných, hraničních a nevybraných 

projektů dle počtu dosažených bodů výzvy č. 10 MAS Luhačovské Zálesí programového rámce PRV. 

Zároveň tak schvaluje přesun prostředků z ostatních FICHÍ a podpoření hraničního projektu v dané Výzvě 

č. 10 MAS PRV současně dojde ke snížení jeho celkové podpory. 

Osloveno:  5 členů 
Pro:   3 
Proti:   0 
Zdrželo se:  0 
Nehlasoval:  2 
Usnesení bylo přijato. 
 
4. Závěr 

Výsledek hlasování bude dle článku XII., bod 7. rozeslán vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD do 
48 hodin od ukončení hlasování všem členům Programového výboru MAS. 

 

 

 

V Luhačovicích dne 05. 12. 2022 

Zapsal: Ing. Tomáš Kovařík 
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