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ZÁPIS  

z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 7. 7. 2020 v Novém Malíně 

 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 13:00. 

 

Přítomno bylo 7 členů programového výboru, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto 
zápisu. Podklady měli členové elektronicky k dispozici před jednáním. 

 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Zaškolení k hodnocení projektů PRV, etický kodex 
3. Schválení projektů 4. výzvy PRV k podpoře 
4. Harmonogram výzev, zbývající alokace výzvy 
5. Hodnotící kritéria projektů 
6. Strategie MAS 2021+, vedoucí SCLLD MAS 
7. Zápis z jednání 
8. Diskuze a závěr 
 
 
K bodu 1 programu: 
Manažerka MAS přivítala přítomné členy programového výboru a konstatovala, že programový 
výbor je usnášeníschopný.  

Kancelář MAS navrhuje rozšíření programu o potřebnou změnu Stanov (jako bod 2 programu). 
Valná hromada se na svém jednání 24. 6. 2020 usnesla v souvislosti s přípravou programového 
období 2021+ (standardizace MAS) přenést působnost ve věci schvalování změn stanov (na 
základě doporučení z ministerstev) dočasně na programový výbor. Hlasování o změně 
programu ve znění: 

Program jednání: 
1. Zahájení, volba předsedy 
2. Změny Stanov MAS 
3. Zaškolení k hodnocení projektů PRV, etický kodex 
4. Schválení projektů 4. výzvy PRV k podpoře 
5. Harmonogram výzev, zbývající alokace výzvy 
6. Hodnotící kritéria projektů 
7. Strategie MAS 2021+, vedoucí SCLLD MAS 
8. Zápis z jednání 
9. Diskuze a závěr 
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Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/7) – 100 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (3/7) – 42,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 42,86 % (3), NNO 42,86 % (3), 
podnikatelé 14,29 % (1))  

 
Programový výbor schvaluje rozšíření programu. 
 
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě 24. 6. 2020 došlo k volbě programového výboru, je 
třeba zvolit předsedu orgánu. Hlasování o znovuzvolení předsedkyně programového výboru, 
nominaci přijala Mgr. Vlasta Sršňová: 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/7) – 100 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (3/7) – 42,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 42,86 % (3), NNO 42,86 % (3), 
podnikatelé 14,29 % (1))  

 
Programový výbor schvaluje předsedkyni: Mgr. Vlasta Sršňová (OSVČ). 
 

K bodu 2 programu: 
Na základě usnesení valné hromady ze dne 24. 6. 2020 programový výbor bere na vědomí 
dočasné přenesení působnosti ve věci schválení změny stanov. 

Na podnět kanceláře MAS, předsedkyně navrhuje k podání Žádosti o standardizaci zanést do 
Stanov v odůvodněných případech možnost hlasovat per rollam a hlasovat pomocí technických 
prostředků (např. online) u všech povinných orgánů. Konkrétně: 

Čl. IV Orgány spolku Stanov MAS Šumperský venkov 

IV.I Společná ustanovení 

5. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech (střet zájmů při hodnocení 
projektů, nouzový stav,…) je možné hlasování „per rollam“ nebo hlasování s využitím 
technických prostředků. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání 
orgánů, mohou být z rozhodnutí předsedy/místopředsedy valné hromady (v ostatních orgánech 
předsedou příslušného orgánu) rozeslány členům orgánu k posouzení písemně, a to 
prostřednictvím elektronické komunikace (např. prostým emailem bez zaručeného 
elektronického podpisu). Členové se k předloženému návrhu vyjádří ve stanovené lhůtě, která 
nesmí být kratší než tři dny. Členové orgánu k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s 
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návrhem souhlasí, či nesouhlasí. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže 
s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu. Předseda orgánu pořídí zápis o 
hlasování per rollam. 

Bod vychází ze zkušeností s nouzovým stavem a aktuálními střety zájmů při hodnocení 
projektů. Tento postup byl doporučen Ministerstvem pro místní rozvoj (na základě doporučení 
MMR-ORP k jednání povinných orgánů MAS aktualizace k 1. 6. 2020, přílohou tohoto zápisu).  

Ve stanovách bude rovněž zakotvena výše zmíněná možnost přenést působnost ve schvalování 
stanov na pověřený orgán. 

Změny na svém jednání 3. 7. 2020 projednala a schválila také dozorčí rada.  

 
Hlasování o schválení změn stanov: 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/7) – 100 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (3/7) – 42,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 42,86 % (3), NNO 42,86 % (3), 
podnikatelé 14,29 % (1))  

 
Programový výbor schvaluje změnu Stanov MAS Šumperský venkov. 
 

 

K bodu 3 a 4 programu: 

Předsedkyně předala slovo manažerce MAS Ivě Svobodové, která seznámila programový výbor 
s 4. výzvou PRV – představila jednotlivé projekty, seznámila přítomné s výsledky věcného 
hodnocení a zaškolila je v procesu výběru projektů v rámci těchto Fichí: 

 Fiche 1: Investice do zemědělských podniků 

 Fiche 3: Investice do nezemědělských činností 

 Fiche 5: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

 Fiche 9: Základní služby a obnova šumperského venkova 
 
Následně bylo ihned přistoupeno ke schvalování projektů PRV v rámci jednotlivých Fichí.  
 
Členové programového výboru MAS Šumperský venkov postupovali při výběru projektů podle 
Interních postupů MAS Šumperský venkov, z. s. – programový rámec PRV a Jednacího řádu 
MAS Šumperský venkov, z. s.  
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FICHE 1 – INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 
Členové programového výboru podepsali Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV pro 
Fichi 1. V rámci Fiche 1 nebyl zaznamenán střet zájmu u žádného z členů programového 
výboru. Hlasovat mohli všichni členové orgánu. 
 

F1: Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/ 
nedoporučených k podpoře pro Fichi 1 – Investice do zemědělských podniků 
 

Přidělené 
pořadové číslo 

Žadatel Název projektu 
Body 

přidělené 
VK 

Pořadí 
projektu 

Celkové uznatelné 
náklady 

Celková výše 
dotace 

Doporučený/ 
Nedoporučený 

2020-197-004-
001-056 

OSVČ Nákup shrnovače 80 1. 239 580,00 Kč 167 706,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
001-068 

OSVČ 
Manipulační a fixační hrazení 

pro skot a koně 
75 2. 383 812,00 Kč 268 668,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
001-117 

OSVČ Mobilní zpevnění ploch 65 3. 66 550,00 Kč 33 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
001-098 

OSVČ Čelní nakladač 65 4. 181 500,00 Kč 90 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-004-
001-094 

OSVČ Projekt do živočišné výroby 65 5. 423 500,00 Kč 182 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-004-
001-040 

OSVČ Nákup secího stroje 65 6. 423 500,00 Kč 175 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-004-
001-060 

OSVČ 
Pořízení nové zemědělské 

techniky 
63 7. 363 000,00 Kč 180 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-004-
001-039 

Bludovská 
a.s. 

Ocelová mostní váha Dolní 
Studénky - Králec 

60 8. 847 000,00 Kč 350 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-004-
001-097 

OSVČ 
Modernizace farmy-napájení 

skotu 
45 9. 117 355,00 Kč 56 700,00 Kč Nedoporučený 

 
Hlasování – PRV Fiche 1:  

Pro: 7  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/7) – 100 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (3/7) – 42,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 42,86 % (3), NNO 42,86 % (3), 
podnikatelé 14,29 % (1))  

Programový výbor schvaluje Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. 
doporučených/nedoporučených k podpoře pro Fichi 1. 
 

FICHE 3 – PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 
Členové programového výboru podepsali Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV pro 
Fichi 3. V rámci Fiche 3 byl zaznamenán střet zájmu u jednoho člena programového výboru, 
tento člen opustil místnost a nebyl přítomen schvalování projektů. Tento člen jako jediný 
zastupuje zájmovou skupinu Podnikatelů. Programový výbor byl tak pro schvalování této Fiche 
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sice usnášeníschopný, nicméně nebylo splněno rovnoměrné zastoupení zájmových skupin a na 
doporučení RO SZIF (Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu) bude 
muset MAS při schvalování Fiche 3 přistoupit ke schválení projektů nadřazeným orgánem, tj. 
valnou hromadou. 
 
F3: Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/ 
nedoporučených k podpoře pro Fichi 3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 
 

Přidělené 
pořadové číslo 

Žadatel Název projektu 
Body 

přidělené 
VK 

Pořadí 
projektu 

Celkové 
uznatelné 
náklady 

Celková výše 
dotace 

Doporučený/ 
Nedoporučený 

2020-197-
004-003-051 

OSVČ Stavební technika 95 1. 494 400,00 Kč 222 480,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-003-071 

OSVČ Prodejna zdravé dětské obuvi 85 2. 592 900,00 Kč 220 500,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-003-096 

Zlosin s.r.o. Prodejna a pivní bar Zlosin 80 3. 458 590,00 Kč 170 550,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-003-072 

Dobroty z 
venkova s.r.o. 

Kavárna Třemešek 80 4. 477 950,00 Kč 177 750,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-003-061 

KK grinding s.r.o. 
Pořízení obráběcího centra k 
rozšíření výrobních možností 

firmy KK grinding s.r.o. 
70 5. 2 420 000,00 Kč 900 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-003-095 

ROADMEDIC 
s.r.o. 

Kolové rypadlo 70 6. 4 719 000,00 Kč 1 755 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-080 

PRUMHOR, spol. 
s r.o. 

Oprava střechy skladu - 
Prumhor 

70 7. 9 020 995,00 Kč 2 250 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-062 

MonkeyTrans PT 
s.r.o. 

Pořízení minirypadla 65 8. 1 537 000,00 Kč 571 500,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-106 

OSVČ Pořízení bagru - Rudolf Dvíže 65 9. 2 850 760,00 Kč 1 060 200,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-093 

OSVČ Nákup užitkového vozu N1 65 10. 603 790,00 Kč 224 100,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-092 

SCHAUER-
nábytek, 

interiery, design 
s.r.o. 

Rozvoj firmy 65 11. 604 999,00 Kč 224 999,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-088 

OSVČ Nákup vozidla N1 65 12. 800 000,00 Kč 225 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-089 

HEMI Transport 
s.r.o. 

Pořízení vybavení pro 
společnost HEMI Transport 

s.r.o. 
65 13. 1 008 710,00 Kč 339 635,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-079 

OSVČ 
Modernizace zázemí 

penzionu 
60 14. 363 000,00 Kč 135 000,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-038 

OSVČ Naklápěcí rotátor pro rypadlo 55 15. 1 208 790,00 Kč 449 550,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-091 

OSVČ Nový software pro firmu 55 16. 190 575,00 Kč 85 758,00 Kč Nedoporučený 
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2020-197-
004-003-108 

OSVČ 
Rozvoj podnikání Vojtěch 

Pochop 
55 17. 217 800,00 Kč 98 010,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-046 

OSVČ 

Zřízení nového přístrojového 
vybavení nové veterinární 
ambulance v Petrově nad 

Desnou. 

55 18. 604 999,00 Kč 224 999,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-054 

OSVČ Modernizace chaty Rabštejn 50 19. 1 197 900,00 Kč 445 500,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-104 

OSVČ Pořízení mulčovací techniky 45 20. 750 000,00 Kč 337 500,00 Kč Nedoporučený 

2020-197-
004-003-058 

OSVČ 
Strojní vybavení Palírny 

Hraběšice 
35 21. 873 620,00 Kč 247 500,00 Kč Nedoporučený 

 
Hlasování – PRV Fiche 3:  

Pro: 6  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (6/7) – 85,71 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: NE (dle rozdělení do zájmových skupin (3/6) – 50 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  NE (dle rozdělení do zájmových skupin VS 50 % (3), NNO 50 % (3), 
podnikatelé 0 % (1))  

Programový výbor kvůli nedodržení poměrů zájmových skupin doporučuje valné hromadě ke 
schválení Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. 
doporučených/nedoporučených k podpoře pro Fichi 3.  
 
 

FICHE 5 – INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ, 
JEJICH MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH 
Do místnosti se vrátil člen programového výboru, který předchozí Fichi nemohl hodnotit. 
Všichni přítomní členové programového výboru podepsali Etický kodex MAS Šumperský 
venkov pro PRV pro Fichi 5. V rámci Fiche 5 nebyl zaznamenán střet zájmu u žádného z členů 
programového výboru. 
 

F5: Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/ 
nedoporučených k podpoře pro Fichi 5 – Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 
 

Přidělené 
pořadové číslo 

Žadatel Název projektu 
Body 

přidělené 
VK 

Pořadí 
projektu 

Celkové 
uznatelné 
náklady 

Celková výše 
dotace 

Doporučený/ 
Nedoporučený 

2020-197-
004-005-121 

OSVČ Vývodový hřídel a lžíce 90 1. 127 655,00 Kč 52 750,00 Kč Doporučený 

2020-197-
004-005-085 

PILER MORAVIA 
s.r.o. 

Pořízení tloušťkovací frézky 
pro dřevozpracující provoz. 

60 2. 290 400,00 Kč 120 000,00 Kč Doporučený 
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Hlasování – PRV Fiche 5:  
Pro: 7  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (7/7) – 100 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (3/7) – 42,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS 42,86 % (3), NNO 42,86 % (3), 
podnikatelé 14,29 % (1))  

 

Programový výbor schvaluje Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. 
doporučených/nedoporučených k podpoře pro Fichi 5. 
 
 

FICHE 9 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA ŠUMPERSKÉHO VENKOVA 
Členové programového výboru podepsali Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV pro 
Fichi 9. V rámci Fiche 9 byl zaznamenán střet zájmu u dvou členů programového výboru, tito 
členové opustili místnost a nebyli přítomni schvalování projektů. Oba členové zastupovali 
veřejný sektor.  
 
F9: Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/ 
nedoporučených k podpoře pro Fichi 9 – Základní služby a obnova šumperského venkova 
 

Přidělené 
pořadové číslo 

Žadatel Název projektu 
Body 

přidělené 
VK 

Pořadí 
projektu 

Celkové 
uznatelné 
náklady 

Celková výše 
dotace 

Doporučený/ 
Nedoporučený 

2020-197-004-
009-065 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Žárová 

Pořízení vybavení pro SDH 
Žárová 

80 1. 161 100,00 Kč 128 880,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-109 

Vodní sporty 
Desná, z.s. 

Pořízení vybavení pro 
spolkovou činnost 

80 2. 239 580,00 Kč 191 664,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-063 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Dolní 

Libina 

Pořízení přenosné motorové 
stříkačky 

80 3. 260 000,00 Kč 208 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-086 

Spolek myslivců 
sv. Eustacha 

Simulační (laserová) střelnice 75 4. 278 300,00 Kč 222 640,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-059 

Obec Vernířovice 
Dovybavení místní knihovny 

Vernířovice 
70 5. 145 200,00 Kč 116 160,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-107 

RC Vikýrek, z.s. 
Vybavení rodinného centra 

na Třemešku 
70 6. 441 408,00 Kč 353 126,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-064 

Obec 
Dlouhomilov 

Podporujeme spolkový a 
komunitní život v obci 

Dlouhomilov 
65 7. 501 748,00 Kč 401 398,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-103 

Golf club Rapotín 
z.s. 

Pořízení vybavení pro 
spolkovou činnost 

65 8. 522 357,00 Kč 417 885,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-059 

Obec Vernířovice 
Revitalizace veřejného 

prostranství u OÚ Vernířovice 
60 9. 300 000,00 Kč 240 000,00 Kč Doporučený 
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2020-197-004-
009-084 

Obec Libina Fit stezka v obci Libina 60 10. 490 970,00 Kč 392 776,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-081 

Obec Velké 
Losiny 

Modernizace spolkového 
zařízení 

55 11. 95 000,00 Kč 76 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-114 

Obec Loučná nad 
Desnou 

Mobilní zařízení pro kulturní a 
spolkové akce pro veřejnost v 

Loučné nad Desnou 
50 12. 238 310,00 Kč 190 648,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-113 

Obec Bludov 
Vybavení kulturního domu 

Bludov 
50 13. 270 000,00 Kč 216 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-048 

Římskokatolická 
farnost Bludov 

Výměna vstupních vrat a 
nákup vnitřního vybavení fary 

v Bludově 
50 14. 362 600,00 Kč 290 080,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-100 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Hrabišín, okres 

Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

Úprava areálu školy a 
výsadba zeleně - zahrada MŠ 

50 15. 608 267,00 Kč 486 613,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-111 

Obec Dolní 
Studénky 

U nás to žije!!! 50 16. 998 500,00 Kč 798 800,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-110 

Obec Sobotín 
Pořízení vybavení pro 

volnočasové aktivity v obci 
Sobotín 

45 17. 325 000,00 Kč 260 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-045 

Obec Vikýřovice 
Veřejné prostranství před 

obecním úřadem 
45 18. 361 790,00 Kč 289 432,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-115 

Obec Loučná nad 
Desnou 

Náves radosti v Loučné nad 
Desnou 

35 19. 1 029 640,00 Kč 611 680,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-112 

Obec Bludov 
Revitalizace středu obce 
v Bludově, tentokrát u 

hasičárny 
35 20. 2 402 760,00 Kč 800 000,00 Kč Doporučený 

2020-197-004-
009-044 

Obec Rapotín 
Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice Rapotín 
30 21. 1 276 690,00 Kč 800 000,00 Kč Doporučený 

 
Hlasování – PRV Fiche 9:  

Pro: 5  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 
 

Usnášeníschopnost komise:  ANO (dle přílohy – prezenční listina (5/7) – 71,43 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (1/5) – 20 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  NE (dle rozdělení do zájmových skupin VS 20 % (1), NNO 60 % (3), 
podnikatelé 20 % (1))  

 
Programový výbor byl pro schvalování této Fiche usnášeníschopný, nebylo však dodrženo 
rovnoměrné zastoupení zájmových skupin. Proto programový výbor nemůže schválit Seznam 
projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/nedoporučených 
k podpoře pro Fichi 9. Doporučuje proto pořadí projektů ke schválení valnou hromadou. 
Alokace Fiche pokryje všechny podané projekty. 
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Programový výbor kvůli nedodržení poměrů zájmových skupin doporučuje valné hromadě ke 
schválení Seznam projektů ve 4. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s., doporučených/ 
nedoporučených k podpoře pro Fichi 9.  
 
Do místnosti se vrátili členové programového výboru, kteří nemohli být přítomni hodnocení 
Fiche 9. 

 

K bodu 5 programu: 

Programový výbor byl informován o plnění SCLLD a čerpání alokací v jednotlivých programech. 
 
Manažerka MAS shrnula programovému výboru harmonogram výzev pro rok 2020, 2021 a 
návrh případných změn strategie na dočerpání alokací MAS, pokud je ministerstva budou 
vyžadovat. 
 

Programový výbor nevyčerpané prostředky ze 4. výzvy PRV převádí do 5. výzvy PRV. 
 

Harmonogram plánovaných výzev byl předmětem jednání valné hromady a programový výbor 
s ním souhlasí. 
 
 
K bodu 6: 

Programový výbor projednal hodnotící kritéria projektů. Kritériím pro 5. výzvu se bude blíže 
věnovat ještě na svém příštím jednání.  

Členové jednohlasně stvrzují, že při rovnosti bodů při hodnocení projektů, mají být tyto 
projekty dále seřazeny podle preferenčního kritéria vytvoření pracovního místa (pokud jej 
Fiche obsahuje = myšleno jako bodová hodnota kritéria). Pokud ani poté nelze pořadí určit, 
přednost bude mít projekt s nižšími celkovými výdaji, ze kterých je stanovena dotace. Tento 
postup vnímá programový výbor jako jednoznačný a objektivní a bude aplikován i v příštích 
výzvách. 
 

 

K bodu 7: 

Manažerka informovala o tom, že po splnění standardizace (žádost MAS podá v průběhu 
července 2020) MAS bude žádat na podporu aktuálně připravované strategie SCLLD pro 
programové období 2021-2027. Shrnula aktuální informace k tomu, jakou roli by měly hrát 
MAS v ČR v období 2021+ a představila výhledově oblasti podpory, které by měly jít v příštím 
programovém období přes MAS podle aktuálních informací podpořit. Kancelář MAS přijímá 
záměry obcí do zásobníku projektů – nejen pro strategii 2021+. Manažerka připomněla 
členům, aby zasílali své projektové záměry a náměty na rozvoj území např. prostřednictvím 
formuláře na webu nebo mailem na kancelář MAS. 
 

http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/strategie-2014-2020/pripominky-line/
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Programový výbor diskutoval o možnostech nastavení principů pro stanovení preferenčních 
kritérií pro strategii CLLD na příští programové období, aby byly podporovány efektivnější a 
inovativnější projekty přínosné pro území. Jejich konkrétní podobou se budou zabývat ještě na 
dalším jednání. 
 
Manažerka informovala, že dojde ke změně Vedoucího pracovníka pro SCLLD (aktuálně Petra 
Kucinová), v podzimních měsících ji ve funkci zastoupí manažerka MAS Iva Svobodová. 
Hlasování: 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0  

 

Programový výbor schvaluje změnu ve Vedoucím pracovníkovi SCLLD MAS Šumperský venkov. 

Od podzimu 2020 – Iva Svobodová. 

 

K bodu 8 a 9: 

Předsedkyně zadala Kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, 

informovala žadatele o výsledku hodnocení a zápis zveřejnila na webu MAS.  

 
Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast.  
 
 
 
 
 

Zapsala:  

Ing. Petra Kucinová 
 
 
 
 
 
 

Schválila:  

Vlasta Sršňová 
Předsedkyně programového výboru 
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Doplňující informace k doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS 
– přijímání rozhodnutí korespondenční formou hlasování (rozhodování per 
rollam) - aktualizace k 1. 6. 2020 

 
Shrnutí situace 

První verze tohoto doporučení byla vydána dne 16. března 2020 a reagovala zejména na potřebu 
místních akčních skupin (MAS) přijímat bezodkladně rozhodnutí na úrovni nejvyššího orgánu MAS, 
případně dalších povinných orgánů MAS, což nebylo možné formou prezenčního jednání s ohledem 
k mimořádné situaci v České republice (nouzový stav a přijatá mimořádná opatření při epidemii včetně 
omezení konání hromadných akcí v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru). MAS řešily především 
problém s omezením zasedání povinných orgánů a související problém s ukončením mandátu členů 
povinných orgánů MAS.  

MAS bylo ze strany MMR–OPR po dohodě s příslušnými řídicími orgány doporučeno omezit prezenční 
jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (rozhodování 
per rollam) a to i v případech, kdy to není upraveno v příslušných listinách nebo jednacím řádu těchto 
orgánů, nebo pokud to není umožněno v konkrétním případě (např. kompetence volby orgánů), pokud 
to není v rozporu se zákonem. Zvolený postup a rozhodnutí přijatá do 24. dubna 2020 (účinnost zákona 
191/2020 Sb.), musí být potvrzena na příštím prezenčním jednání příslušného orgánu, příp. nejvyššího 
orgánu MAS, viz níže. 

Nouzový stav byl ukončen ke dni 17. května 2020 a nadále dochází ke zmírňování krizových opatření 
včetně omezení konání hromadných akcí (od 25. 5. 2020 jsou povoleny akce s účastí do 300 osob).  

Vhledem k aktuálně platným krizovým opatřením a trendu jejich postupného zmírňování, MMR–ORP 
již nedoporučuje omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí přijímat 
korespondenční formou (rozhodování per rollam) v případech, kdy to není upraveno v příslušných 
listinách MAS, neboť pro to již neshledává oprávněný důvod. Pokud by došlo k opětovnému zpřísnění 
opatření, je možné uvedený postup využít, vždy je však nutné zohlednit aktuálně platná opatření.  

Řešení obou výše uvedených problémů přinesl zákon 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, jež byl 
přijat v době trvání nouzového stavu, ve věci rozhodování korespondenční formou je však účinný 
až od 24. 4. 2020, kdy byl vyhlášen ve Sbírce zákonů.  
 
Zákon 191/2020 Sb., HLAVA IV „Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám“ upravuje v §§18 – 22 
práva a povinnosti, jež vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku 
je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však 
do 31. prosince 2020.  
§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob, zejména odst. 1 stanoví, 
že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (rozhodování per rollam) 
nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. 
§ 20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob, odst. 1 stanoví, že pokud 
uplynulo funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období 
do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; 
to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení 
mimořádného opatření při epidemii. 
Ustanovení odst. 3. umožňuje, aby orgán jmenoval náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je 
oprávněný členy zvolit nebo jmenovat (pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby 
pod polovinu), a to i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. 

Přechodná ustanovení § 22 stanoví, že se automaticky prodlužuje mandát členů orgánu, který uplynul 
v době platnosti mimořádných opatření před účinností tohoto zákona, neupravují však blíže podmínky 

Uživatel
Zvýraznění
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využití rozhodování korespondenční formou před účinností tohoto zákona, proto i nadále platí, že 
rozhodnutí přijatá mimořádným postupem v rozporu s příslušnými listinami MAS před účinností 
zákona (24. dubna 2020) musí být potvrzena na příštím prezenčním jednání příslušného orgánu 
příp. nejvyššího orgánu MAS, viz níže.  

Na základě zkušeností z období nouzového stavu se jeví jako vhodné v případě změny stanov nebo 
statutu zakotvit do uvedených dokumentů mimo prezenční zasedání orgánů MAS rovněž možnost 
rozhodování orgánů mimo zasedání v písemné formě (rozhodování per rollam) nebo s využitím 
technických prostředků. 

Po skončení nouzového stavu platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti 

s epidemií koronaviru. Jejich přehled najdete zde: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/  

 

Doporučení MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí korespondenční formou 

hlasování (rozhodování per rollam) – v době platnosti opatření, které neumožňovaly prezenční jednání 

orgánů MAS (omezení konání hromadných akcí) 

S ohledem k mimořádné situaci v České republice vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu 

a přijetí výše uvedených krizových opatření (mimořádných opatření při epidemii) se MAS doporučuje 

v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS a nezbytná rozhodnutí 

přijímat korespondenční formou (rozhodování per rollam) a to i v případech, kdy to není upraveno 

v příslušných listinách. Pokud je přijetí rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS nezbytné pro další činnost 

MAS (dodržení lhůt v procesu hodnocení projektů, schvalování změny SCLLD apod.), doporučuje se MAS 

využít korespondenční formu hlasování (rozhodování per rollam), a to i v případě, že tato možnost není 

zakotvena v příslušných listinách nebo jednacím řádu těchto orgánů, nebo pokud není umožněna 

v konkrétním případě (např. kompetence volby orgánů), pokud to není v rozporu se zákonem. 

Rozhodnutí nejvyššího orgánu, přijatá tímto způsobem po dobu platnosti krizových opatření omezujících 

shromažďování osob před účinností zákona 191/2020 Sb., musí být potvrzena na jeho prvním 

prezenčním jednání svolaném po  ukončení jejich platnosti. 

V případě, že dochází k ukončení funkčního období členů výběrového orgánu MAS, je možné aplikovat 

ustanovení zákona 191/2020 Sb. i zpětně od platnosti mimořádných opatření. Pokud bylo přijato 

korespondenční formou rozhodnutí o prodloužení tohoto funkčního období na dobu do příštího řádného 

prezenčního jednání nejvyššího orgánu MAS, které by MAS měla svolat neprodleně po odvolání 

či ukončení platnosti krizových opatření omezujících shromažďování osob, není nutné, aby bylo 

rozhodnutí nejvyššího orgánu MAS přijaté korespondenční formou následně potvrzeno při  řádném 

jednání nejvyššího orgánu, protože ze zákona vyplývá, že se funkční období prodlužuje automaticky. 

Následně bude standardním způsobem provedena volba členů výběrového orgánu pro nové funkční 

období.  

Obdobný postup se doporučuje využít i u dalších povinných orgánů MAS. V případech, kdy MAS nemá 
výslovně umožněno ve své dokumentaci korespondenční jednání (rozhodování per rollam), 
doporučujeme usnesení přijatá před účinností zákona 191/2020 Sb. následně potvrdit na prvním 
prezenčním jednání příslušného orgánu. Zároveň je nutné, aby orgán s rozhodovací funkcí (nejvyšší 
orgán MAS, rozhodovací orgán MAS) na svém prvním prezenčním jednání po ukončení nouzového stavu 
v ČR a navazujících krizových opatření omezujících shromažďování osob vzal svým usnesením na vědomí, 
že dotčený orgán využil s ohledem k mimořádné situaci a nebezpečí prodlení postup rozhodování per 
rollam, přestože MAS nemá způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven 
ve stanovách, statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
Uživatel
Zvýraznění
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Zasedání uskutečněná formou „videokonference“ nejsou zasedání ve smyslu hlasování a rozhodování 

orgánů MAS korespondenční formou (per rollam), ale zasedání s využitím technických prostředků. 

Upřesňující doporučení k využití korespondenčního hlasování (rozhodování per rollam) 

1/ pokud má MAS způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, 

statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, postupuje v souladu s předem 

nastavenými postupy. 

2/ pokud má MAS způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, 

statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, ale ne ve vztahu k rozhodování 

v dané věci, postupuje MAS v souladu s předem nastavenými postupy. Zároveň je nutné, aby orgán 

s rozhodovací funkcí (nejvyšší orgán MAS, rozhodovací orgán MAS) vzal později svým usnesením tento 

postup na vědomí, viz výše.  

3/ pokud MAS nemá způsob rozhodování per rollam pro příslušný orgán MAS zakotven ve stanovách, 

statutu, interních postupech nebo jednacím řádu příslušného orgánu, doporučujeme dodržovat 

následující pravidla:  

- Podmínky pro rozhodování per rollam určí v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, 
v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny 
v dostatečném předstihu před rozhodováním. 
 

- pozvánku resp. informaci o připravovaném rozhodování per rollam je nutné rozesílat e-mailem 
všem zvoleným členům orgánu, příp. hodnoticí komise, korespondence musí obsahovat všechny 
nezbytné informace (předmět hlasování, např. seznam projektů (název/jméno žadatele), termín 
či způsob hlasování, atd.), 

- v prvním kroku je nutné ověřit podjatost členů orgánu, příp. hodnoticí komise při rozhodování 
(střet zájmů), pokud je to v daném případě rozhodování relevantní, podjaté osoby budou 
následně vyloučeny z hlasování, 

- následně budou všechny nepodjaté osoby vyzvány k hlasování v daném termínu a budou jim 
zaslány kompletní podklady pro rozhodování, 

- rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů orgánu (hodnoticí komise) 
s výjimkou osob, které jsou z rozhodování vyloučeny pro podezření z podjatosti při rozhodování 
(střet zájmů), jiný důvod pro vyloučení z rozhodování, než identifikovaný střet zájmů, není 
možný (pracovní neschopnost, čerpání nemocenských dávek apod.) 

- výjimku tvoří případy, kdy hodnocení projektů provádí hodnoticí komise a výběrový orgán pouze 
potvrzuje výsledky hodnocení. V tom případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu 
hlasů všech členů výběrového orgánu včetně osob, které jsou z rozhodování vyloučeny 
pro podezření z podjatosti při rozhodování (střet zájmů), tyto osoby se počítají jako osoby, jež 
se zdrží hlasování, aby byla splněna podmínka procentuálního poměru sektorů (blíže 
viz dokument „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“),  

- nedoručí-li člen orgánu své vyjádření nebo souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě, 
platí, že s návrhem nesouhlasí. 

Tento postup je možné využívat do doby, kdy budou zrušena příslušná krizová opatření, upravující volný 

pohyb osob, jejich vzájemné kontakty, příp. shromažďování určitého počtu osob (ve vztahu k počtu členů 

příslušného orgánu).  

O případném nestandardním postupu při hodnocení, resp. prodloužení funkčního období orgánu MAS, 

doporučujeme před hodnocením informovat zástupce příslušného řídicího orgánu, příp. SZIF. 
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V případě SC 4.2 IROP je zároveň možné namísto seminářů pro žadatele a příjemce pořádat tzv. 
webináře, musí však být zajištěna pravidla publicity, tzn. předem zveřejněný program a prezentace 
včetně loga (v prezentaci na každém slidu, tj. stránce), kterou žadatel bude mít během webináře 
k dispozici. Co se týče prezenčních listin, potvrzení účasti je možné zajistit formou elektronického 
podpisu za strany účastníků webináře, případně emailovým potvrzením účastníků, že se webináře 
zúčastnili. 

Výše uvedené postupy by se měly dodržovat ve vztahu k realizaci strategií CLLD ve všech zapojených 
programech. Jednotlivé ŘO mohou vydat upřesňující instrukce k realizaci jednotlivých procesů, příp. je 
možné, že ŘO s ohledem k aktuální mimořádné situaci přistoupí k prodloužení lhůt procesu hodnocení 
a potřebné úkony bude možné odložit na dobu, kdy již nebudou v platnosti krizová opatření, proto MAS 
doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách řídicích orgánů jednotlivých 
operačních programů a SZIF. V případě dotazů k postupům neupraveným tímto doporučením 
se obracejte přímo na příslušný ŘO, resp. SZIF. 

V případě dotazů k postupům uvedeným v tomto materiálu jsme Vám k dispozici, prosím, využívejte 
přednostně e-mailovou komunikaci: clld@mmr.cz. 

 

 

S pozdravem,  

 

Richard Nikischer (Richard.Nikischer@mmr.cz) 

Johana Benešová (Johana.Benesova@mmr.cz) 

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky,  

1. června 2020 
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