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Zápis  
z jednání výkonné rady ze dne 19. 08. 2021 

Čas:   16:30 

Místo:   Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice 

 

Přítomní: Mgr. Ondřej Veselý, Mgr. Helena Kloudová, DiS., Pavel Fröhlich, 

 Bc. Miroslav Novák, DiS., Mgr. Marek Sovka 

 

Omluveni: Ing. Ivana Kohútová, Mgr. Vladimír Soukop 

 

Dle stanov je Výkonná rada usnášeníschopná při nadpoloviční většině členů.  

Přítomno členů: 5 ze 7 a zároveň žádná ze zájmových skupin/sektoru nemá 

zastoupení vyšší než 49 %. Výkonná rada je tudíž usnášeníschopná.   

 

Přítomní za kancelář MAS: Kristína Ďuratná 

 

Zapisovatelka: Kristína Ďuratná   

 

Program jednání Výkonné rady: 

1. Úvod, prezence  

2. Aktuální informace z MAS 

3. Přesun finančních prostředků v rámci Fiche č. 1 PRV 

4. Navýšení finančních prostředků z důvodu podpory hraničního projektu Fiche 

5. Schválení projektů z výzvy MAS Podbrněnsko č. 5 PRV 

6. Projednání KL pro hodnocení výzvy č. 10 IROP 

7. Různé 

 

1. ÚVOD 

Předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý zahájil jednání v 16:30 a přivítal přítomné členy Výkonné rady. Dle 

prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů Výkonné rady (5 členů ze 7), jednání je 

usnášeníschopné. Zároveň žádná ze zájmových skupin a sektorů nepřevyšuje 49% podíl zastoupení. 

Za zapisovatele jednání byla navržena Kristína Ďuratná. Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. Helena 

Kloudová, DiS. 

 

Usnesení č. 1/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje za zapisovatele dnešního jednání Kristínu Ďuratnou a 

ověřovatele Mgr. Helenu Kloudovou, DiS.  

Pro: 5  Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Mgr. Veselý seznámil přítomné s programem jednání, nikdo nevznesl námitku na doplnění programu.   
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Usnesení č. 2/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání VR 19. 08. 2021.  

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS 

V současném období probíhá finalizace koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Podbrněnsko 2021 – 2027. Tato část je tvořena analytickými údaji z území, formuluje strategické cíle a 

opatření, kterými se bude MAS v novém programovém období zabývat. Na tuto část bude v budoucnu 

navazovat Akční a finanční plán. Předseda VR Mgr. Ondřej Veselý vyzývá členy Výkonné rady 

k připomínkování dokumentu, který je zveřejněn na webové stránce MAS 

(http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027). Sběr podnětů probíhá do 25. 8. 2021, termín pro 

odevzdání Koncepční části Strategie je stanoven na 31. 8. 2021. 

 

Usnesení č. 3/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko bere na vědomí aktuální informace. 

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

  

3. PŘESUN FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FICHE Č. 1 PRV 

Z důvodu vyššího zájmu žadatelů o Fichi č. 1 v této výzvě než je aktuální alokace (převýšení o 714 500 Kč), je 
možné navýšit alokaci z finančních prostředků Výzvy č. 5 nevyčerpaných ve Fichi č. 4. a Fichi č. 6. Po podpoře 
projektů do výše alokace na Fichi stanovenou výzvou zbývá 1 035 772 Kč, viz následující:  

 Fiche 1 – 503 500 Kč 

 Fiche 4 - 323 495 Kč 

 Fiche 6 - 208 777 Kč 
 

Převis finančních prostředků nastává pouze u Fiche č. 1 jak je uvedeno v tabulce v příloze č. 1. (Příloha č. 
1_Podklad pro přesun finančních prostředků). Přesunem finančních prostředků bude možné podpořit projekt 
následující v pořadí dle výše bodového zisku, v souladu s interními postupy PRV:  
 
„V případě projektu, který splnil podmínky hodnocení projektů, ale není možné jej financovat z důvodu 
vyčerpání finančních prostředků, budou použity prostředky z jiné, souběžně vyhlášené Fiche, u níž nedošlo k 
vyčerpání stanovené alokace, nebo mohou být převedeny prostředky z jiných výzev (vyhlášených i 
plánovaných). Záleží na rozhodnutí Výkonné rady.“ 
 
Usnesení č. 4/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje přesun finanční alokace v rámci výzvy MAS Podbrněnsko č. 5 

PRV v rámci Fiche č. 1. a to tím způsobem, že přesouvá finanční prostředky ze souběžně vyhlášených 

Fichí  (Fiche 4  a Fiche č. 6) na Fichi č. 1. 

Pro:  1 Proti:     0 Zdržel se:   4 

 
 
 
 

http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027
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4. NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z DŮVODU PODPORY HRANIČNÍHO PROJEKTU FICHE 

Po přesunutí finančních prostředků ze souběžně vyhlášených Fichí na Fiche č. 1 a podpoře projektu, který 
splnil podmínky hodnocení projektů, ale není možné jej financovat z důvodu vyčerpání finančních prostředků, 
přebývá 447 772 Kč. Ty by umožnily podpořit další projekt, tzv. Hraniční projekt Fiche1, na který bude 
navýšena alokace do výše požadované dotace, tj. o 52 228 Kč, a to v souladu s nastavenými postupy dle 
interních předpisů  PRV, viz dále: 
 
Rovněž záleží na rozhodnutí Výkonné rady, zda bude zbylá alokovaná částka primárně podporovat jeden 
projekt z každé Fiche ve vyhlášené výzvě, nebo budou tyto prostředky přesunuty dle pravidel výše. Pokud 
budou primárně podporovat jeden projekt z každé Fiche ve vyhlášené výzvě, potom takový, který se nachází 
bezprostředně na další příčce za podpořenými projekty (tzv. hraniční projekt). Mezi takovými projekty bude 
vybíráno následujícím způsobem: 
  

 v prvé řadě bude podpořen projekt s vyšším bodovým ohodnocením uděleným v rámci preferenčního 
kritéria „Vznik pracovních míst“;  

 v případě shodného bodového hodnocení namísto preferenčního kritéria „Vznik pracovních míst“ 
rozhodne celkové bodové hodnocení projektu  

 
Usnesení č. 5/3-2021 

 
Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje navýšení finančních prostředků o 52 228 Kč z důvodu podpory 
Hraničního projektu Fiche v plné výši 500 000 Kč. Finanční prostředky jsou navýšeny z budoucího období 
na základě finančního plánu SCLLD MAS Podbrněnsko na rok 2022.  
Pro:  1 Proti:     0 Zdržel se:   4 

 

 

5. SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ Z VÝZVY MAS PODBRNĚNSKO Č. 5 PRV 

Výzva MAS Podbrněnsko č. 5 PRV byla po uzavření sběru žádostí vyhodnocena jak na straně pracovníků MAS 

po formální stránce, tak i prošly projekty věcným hodnocením ze strany Výběrové komise MAS Podbrněnsko. 

Výsledek je uveden v tabulce Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci (příloha č. 2 Zápisu) a je 

rovněž přiložen i zápis z jednání výběrové komise (příloha č. 3 zápisu), kde jsou projekty uvedeny v celkovém 

pořadí rovněž. Hlasovali pouze ti členové VR, kteří nejsou k uvedeným projektovým žádostem ve střetu zájmů 

(viz doložené Etické kodexy). 

Mgr. Ďuratná představila Etický kodex PRV, který slouží k prohlášení členů výkonné rady, že neexistuje střet 

zájmů k daným projektům a že hodnocení/výběr bude proveden objektivně a nestranně. Střet zájmů nastává 

závislostí na žadateli ve formě: Partnerství, Smluvní vztahy, Rodinné důvody, Citové vazby, Politické a národní 

spřízněnosti, Hospodářské zájmy, Majetkový či jiný prospěch. Rovněž prohlašují, že na vypracování projektu(-

ů) jsem se nepodílel (na žádosti, záměru atd.), v případě podpoření projektu se nebudu podílet na realizaci a 

nemám osobní zájem na realizaci. Zároveň Mgr. Ďuratná upozornila na zachování mlčenlivosti o všech údajích 

a skutečnostech, které se při hodnocení dozvěděl.  

 

 

                                                           
1 Hraniční projekt Fiche  = projekt, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální 
stanovenou výši bodů 
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Usnesení č. 6/3-2021 

VK schvaluje usnesení, že níže uvedená(-é) osoba(-y) jsou ve střetu zájmů s projektem(-y), a tudíž se 

nebudou podílet na výběru projektů v dané výzvě. 

 

Název žadatele Název projektu Střet zájmů 

Fiche č. 1 Podpora činností subjektů působících v zemědělství 

Agro Pokorný, s.r.o. Nákup nového taženého postřikovače  

Jiří Korber Dovybavení zemědělského podniku  

Jan Brabec Pořízení čelního nakladače  

František Šalomon TRAKTOR DO ZELENINY  

Daniela Fialová Pořízení čelního nakladače, plečkovače  

Tomáš Srnec Pořízení traktorového návěsu  

Karel Válka Nákup mulčovače  

Jiří Holánek Investice do pořízení techniky  

Vinařství Holánek 
Podpora pořízení strojů pro 
obhospodařování vinic 

 

Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Karel Válka Technologie do vinařství  

Agro Pokorný, s.r.o. Nákup nového nákladního automobilu  

Jiří Holánek Investice do vinařského provozu  

Vinařství Holánek, s.r.o. Pořízení nerezových nádrží  

Fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic 

Město Pohořelice 
Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou 
činnost Smolín 

Mgr. Ondřej Veselý, Mgr. 
Helena Kloudová, DiS., Bc. 
Miroslav Novák, DiS.  

Obec Vlasatice 
Nákup party stanů a mobilního WC pro 
pořádání kulturních akcí 

 

Junák - český skaut, 
středisko Vranovice, z. s. 

Skautská klubovna v Pohořelicích 
Mgr. Ondřej Veselý, Mgr. 
Helena Kloudová, DiS., Bc. 
Miroslav Novák, DiS. 

Obec Šumice 
Sadové úpravy návsi v Šumicích - stavební 
část 

 

Základní škola Rajhradice, 
okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 

Vybavení učeben nové ZŠ Rajhradice 
nábytkem 

 

Římskokatolická farnost 
Loděnice u Moravského 
Krumlova 

Revitalizace dvorního traktu fary Loděnice 
včetně fasády a ozelenění – I. etapa 

 

Obec Opatovice 
Rekonstrukce umývárny v MŠ a nákup 
vybavení pro kulturní akce obce Opatovice 

 

Základní škola a Mateřská 
škola, Vojkovice, okres 
Brno - venkov, 
příspěvková organizace 

Zlepšení vzdělávacího prostředí v ŠD 
Vojkovice 
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Název žadatele Název projektu Střet zájmů 

Základní škola a Mateřská 
škola Vlasatice, 
příspěvková organizace 

Moderní školní jídelna, zlepšení pracovních 
podmínek ve školní kuchyni 

 

Městys Nosislav 
Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní 
akce v městysi Nosislav 

Pavel Fröhlich 

Město Židlochovice 
Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce 
města Židlochovice 

 

 

 

Usnesení č. 7/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV 

č. 5, Fiche 1, a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Usnesení č. 8/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV 

č. 5, Fiche 4, a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

Usnesení č. 9/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV 

č. 5, Fiche 6, a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci, který je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

Pro:  1 Proti:    0 Zdržel se:   4 

 

6. PROJEDNÁNÍ KL PRO HODNOCENÍ VÝZVY Č. 10 IROP 

S ohledem na časové možnosti ze strany ŘO IROP došlo ke schválení výzvy č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek – 

IROP – Udržitelná a bezpečná doprava III ve velmi krátkém čase jen s drobnou opravou. Proto byla/je výzva 

č. 10 vyhlášena dříve, než bylo původně počítáno (původní termíny 13. 9. 2021, nový termín 23. 8. 2021). 

Výkonná rada výzvu schválila usnesením 7/2-2021 ze dne 23. 7. 2021 a následně drobnou úpravu (s ohledem 

a připomínky ze strany ŘO IROP) per rollam ke dni 2. 8. 2021.  

 

Jelikož je výzva téměř totožná s výzvou č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná 

doprava II, respektive kritéria byla totožná, byly převzaty i Kontrolní listy pro věcné hodnocení a pro 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti z výzvy č. 9 (schváleny ke dni 17. 2. 2021 per rollam). Ty 

následně byly zaslány na ŘO IROP, který je ke dni 6. 8. 2021 schválil. Proto je potřeba ze strany Výkonné rady 

tyto KL projednat a schválit využití KL z výzvy č. 9 i na výzvu č. 10 – změna pouze v názvu a číslu výzvu 

v hlavičce dokumentu – viz příloha zápisu. 
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Usnesení č. 10/3-2021 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko schvaluje použití Kontrolních listů pro věcné hodnocení a hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti z výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko – IROP i pro výzvu č. 10 MAS 

Podbrněnsko – IROP, a to dle přílohy zápisu č. 5 a 6.  

Pro:  5 Proti:    0 Zdržel se:   0 

 

 

7. RŮZNÉ  

MAS Podbrněnsko děkuje za spolupráci všem svým členům a příznivcům a přeje všem pevné zdraví. 

 

 

 

 

 

Zapsala:                Kristína Ďuratná    ...……………………………………….... 

 

 

 

 

 

Předseda VR:     Mgr. Ondřej Veselý  ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

Ověřil:     Mgr. Helena Kloudová, DiS. ...……………………………………….... 


