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Zá pis  
z jedná ní  válne  hromády ze dne 13. 10. 2022 

Čas:   16:30 hodin 

Místo:   Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice  

Přítomni:  viz prezenční listina 

 
Dle stanov je jednání usnášeníschopné při nadpoloviční většině všech členů spolku. Na základě plných 
mocí a prezenční listiny je přítomných 30 členů, jednání je tudíž usnášení schopné.   
 

Zapisovatel:  Renata Valášková   

Ověřovatel:  Mgr. Helena Kloudová, DiS. 

 

Program jednání Dozorčí rady:  

 

1. Zahájení a úvod 

2. Členství v MAS Podbrněnsko 

3. Revokace výběru projektů PRV č. 6 

4. Různé 

5. Závěr 

 

1. ÚVOD 

 

Předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý přivítal přítomné členy a ověřil s paní Valáškovou 

usnášeníschopnost Valné hromady. 

 
Mgr. Veselý navrhl zapisovatelku Renatu Valáškovou a za ověřovatele zápisu Mgr. Helenu Kloudovou. 
 
Usnesení č. 1/3-2022:  
Valná hromada schvaluje zapisovatelku Renatu Valáškovou  
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 2/3-2022:  
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Helenu Kloudovou, DiS. 
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 
Usnesení č. 3/3-2022:  
Valná hromada schvaluje program bez výhrad. 
Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se:  0 
 

2. Členství v MAS Podbrněnsko 

Dne 4. 10. 2022 obdržela kancelář MAS Podbrněnska oznámení o vystoupení partnera Okresní 

hospodářská komora Brno – venkov. Dle článku III. odst. 9 Stanov nabývá účinnosti vyloučení partnera 

MAS pátým pracovním dnem od doručení této skutečnosti. 
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Usnesení č. 4/3-2022: 

Valná hromada bere na vědomí ukončení členství Okresní hospodářská komora Brno – venkov.  

ke dni 11. 10. 2022 

Hlasování:  Pro:  30   Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
MAS Podbrněnsko má od 12. 10. 2022 41 partnerů (členů). 

 

2. VÝBĚR PROJEKTŮ PRV Č. 6 

Na základě chybného výběru na minulé valné hromadě a dle výzvy SZIF  Valná hromada musí revokovat 

výběr projektů z výzvy č. 6 PRV.  

 

Mgr. Alžběta Havlíková představila Etický kodex PRV, který slouží k prohlášení členů valné hromady, 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 

upozornila na zachování mlčenlivosti o všech údajích a skutečnostech, které se při hodnocení dozvěděl.  

 

Po vyplnění a kontrole etických kodexů opustili jednací místnost: Ondřej Veselý, Helena Kloudová, 

Miroslav Novák, Lubomír Celnar, Monika Janičatová, Ivana Kohútová, Vít Hrabina, Pavel Fröhlich. Tito 

členové jsou dočasně vyloučeni z jednání VH z důvodu zjištěného střetu zájmů a opustili zasedání v 17 

hodin. Počet jednajících členů VH klesl na 22 a VH je i nadále usnášeníschopná. 

Vedení Valné Hromady v tomto bodě byl pověřen Mgr. Jan Oujeský.   

Aby bylo možné podpořit maximum projektů, které prošly hodnocením, je třeba k schválení výběru 

projektů třech následujících postupových kroků: 

 
Přesun finančních prostředků mezi Fichemi 
Z důvodu vyššího zájmu žadatelů o Fichi č. 1 a Fichi č. 2 v této výzvě nad rámec aktuální alokace, je 
možné dle Interních postupů navýšit alokaci z nevyčerpaných finančních prostředků této výzvy ve Fichi 
č. 1., 2., 4., 6. Bližší informace v příloze č. 7 Podklad pro přesun finančních prostředků.  
Viz následující:  
 Vyšší zájem o Fichi č. 1 Fichi č. 2 než je alokace.  

 Fiche č. 1 je alokace ve výši 1.769.303 Kč, která je dostatečná na 3 projekty. (dle přílohy č. 2).  

 Fiche č. 2 je alokace ve výši 2.296.798 Kč, která je dostatečná na 6 projektů.  

 Fiche č. 1 – nedostatek alokace ve výši 1 374 1500 Kč (5 projektů).  

 Fiche č. 2 – nedostatek alokace  ve výši  1 348 875 Kč (4 projekty). 

Na základě aplikace pravidla v Interních postupech v bodě 5.1.1 se Valná hromada rozhodla přesunout 

zbývající nerozdělenou alokaci výzvy z Fichí. Z Fiche č. 1 zbývá alokace ve výši 69 303 Kč, ve Fichi č. 2 

zbývá alokace ve výši 160 648 Kč, ve Fichi č. 4 zbývá alokace ve výši 274.000 Kč ve Fichi č. 6 zbývá 

alokace ve výši 1.009.955 Kč. Celkem zbývá alokace ve výši 1.513.906 Kč, která lze použit dle Interních 

postupů na podporu projektů, které splnili bodové hodnocení a v daných Fichích č. 1 a 2 není zde 

dostatek alokace. 
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V souladu s Interními postupy PRV lze použít nedočerpané alokace ze souběžně vyhlášených Fichí. Na 

základně ustanovení článku 5. 1.1 Interních postupů je nutné postupovat v případě potřeby rozdělení 

zbývající alokace mezi více projekty na více fichích následujícím způsobem:  

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě 

zbývat alokace, pak 

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne nebo bude ještě 

zbývat alokace, pak 

c) Bude podpořen projekt s nižší částkou způsobilých výdajů projektu.  

 

Postup rozdělení alokace je následný:  

Posouzení projektů Ing. Karel Válka, Nákup osečkovače (Fiche č. 1) a KOVOSOLIL s.r.o., Pořízení CNC 

technologie (Fiche č. 2). Dle aplikace budu A) jsou oba žadatelé již podpořeni v minulých výzvách, tento 

bod nerozhodl. Aplikuje se bod B), nižší požadovanou částku dotace požaduje Ing. Karel Válka (249.500 

Kč), KOVOSOLIL s.r.o. požaduje vyšší částku (449.100 Kč). Podpořen může být projekt Ing. Karla Války, 

požadovaná dotace ve výši 249.500 Kč. Zbývá ze společného zůstatku částka ve výši 1.264.406 Kč. 

(1.513.906 - 249.500). 

Posouzení projektů Irena Ecksteinová, Investice do vinohradnictví (Fiche č. 1) a KOVOSOLIL s.r.o., 

Pořízení CNC technologie (Fiche č. 2). Na základě aplikace bodu A, může být podpořen projekt Ireny 

Ecksteinové, která ještě žádost o dotaci do výzev MAS nepodávala. Podpořen může být projekt Ireny 

Ecksteinové, požadovaná dotace ve výši 250.000 Kč. Zbývá ze společného zůstatku částka ve výši 

1.014.406. (1.264.406 - 250.000).  

Posouzení projektů REMI MAR, s. r. o., Pořízení investic do vinic (Fiche č. 1) a KOVOSOLIL s.r.o., Pořízení 

CNC technologie (Fiche č. 2). Na základě aplikace bodu A, může být podpořen projekt REMI MAR s.r.o., 

které ještě žádost o dotaci do výzev MAS nepodávalo. Podpořen může být projekt společnosti REMI 

MAR s.r.o., požadovaná dotace ve výši 400.000 Kč. Zbývá ze společného zůstatku částka ve výši 614.406 

Kč. (1.014.406 - 400.000). 

Posouzení projektů Ing. Jiří Šťastný, Vybavení zemědělského podniku (Fiche č. 1) a KOVOSOLIL s.r.o., 

Pořízení CNC technologie (Fiche č. 2). Na základě aplikace bodu A, může být podpořen projekt Ing. 

Jiřího Šťastného, který ještě žádost o dotaci do výzev MAS nepodával. Podpořen může být projekt Jiřího 

Šťastného, požadovaná dotace ve výši 250.000 Kč. Zbývá ze společného zůstatku částka ve výši 364.406 

Kč. (614.406 -250.000).  

Posouzení projektů Josef Fabičovič, Modernizace strojového vybavení (Fiche č. 1) a KOVOSOLIL s.r.o., 

Pořízení CNC technologie (Fiche č. 2). Dle aplikace budu A) jsou oba žadatelé již podpořeni v minulých 

výzvách, tento bod nerozhodl. Aplikuje se bod B, nižší požadovanou částku dotace požaduje Josef 

Fabičovič (225.000 Kč), KOVOSOLIL s.r.o. požaduje vyšší částku (449.100 Kč). Podpořen může být 

projekt Josefa Fabičoviče, požadovaná dotace ve výši 225.000 Kč. Zbývá ze společného zůstatku částka 

ve výši 139.406 Kč. (364.406 - 225.000). 

Další první nevybraný projekt nelze do výše alokace Výzvy v plné výši podpořit. 
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Na základě tohoto výběru mohou být podpořeny výše uvedené projekty v celkové výši 1.374.500 Kč. 

Celková zbývající alokace je tedy 1.513.906 Kč - 1.374.500 Kč, tj. 139.406 Kč.  

Usnesení č. 5/3-2022: 

Valná hromada schvaluje přesun nevyčerpané finanční alokace ve výši 1.513.906 Kč v rámci výzvy 

MAS Podbrněnsko č. 6 PRV na Fichi č. 1. Na Fichi č. 1 souhrnně přesouvá 1.374.500 Kč. 

Hlasování: Pro: 22    Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Hraniční projekt Fiche 

Na základě možnosti ustanovení v bodě 5.1.2. lze podpořit hraniční projekt Fiche. Valná hromada 

s cílem podpořit maximální množství projektů využije této možnosti. V tomto případě MAS 

identifikovala hraniční projekt pouze ve Fichi 2 -  jedná se o projekt žadatele KOVOSOLIL s.r.o., Pořízení 

CNC technologie ve výši 449.100 Kč. Pro podporu tohoto projektu je nutné převést alokaci ve výši 

309.694 Kč (449.100 – 139.406) z alokace finanční částky z celého programového období.  

Usnesení č. 6/3-2022: 

Valná hromada schvaluje přesun částky ve výši 309.694 Kč z alokace celého finančního období nad 

rámec této výzvy č. 6. Tato alokace bude sloužit na podporu hraničního projektu Fiche č. 2.  

Hlasování: Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Projektové žádosti z výzvy MAS Podbrněnsko č. 6 PRV byly po uzavření sběru žádostí vyhodnoceny, jak 

na straně pracovníků MAS po formální stránce, tak i prošly věcným hodnocením ze strany Výběrové 

komise MAS Podbrněnsko. Výsledek hodnocení je uveden v tabulce Seznam vybraných a nevybraných 

žádostí o dotaci (Příloha č. 3 Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci) a je rovněž přiložen i 

zápis z jednání Výběrové komise (Příloha č. 4 Zápis výběrová komise 15. 6. 2022), kde jsou projekty 

uvedeny v celkovém pořadí.  

 

Na základě navýšení alokace na Fichích 1 v usnesení č.5/3-2022 je předložen Seznam vybraných a 

nevybraných žádostí o dotaci k hlasování po jednotlivých Fichích nepodjatým členům valné hromady.  

 

Usnesení č. 7/3-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 1 

a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro:   22 Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 8/3-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 2 

to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro: 22   Proti:  0  Zdržel se:  0 
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Usnesení č. 9/3-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 4 

a to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0 
 

Usnesení č. 10/3-2022: 

Valná hromada schvaluje výběr projektů podaných v rámci výzvy MAS Podbrněnsko PRV č. 6 Fiche 6 

to na základě seznamu vybraných a nevybraných žádostí o dotaci. 

Hlasování: Pro:  22 Proti:  0  Zdržel se:  0 
 
Proti výběru ze zde 28. 6. 2022 se změnilo následující:  

Z Fiche č.  1 budou podpořeny projekty žadatele REMI MAR, s.r.o. - Pořízení mechanizace do vinic, 

žadatel Jiří Šťastný – Vybavení zemědělského podniku a žadatele Josef Fabičovič – Modernizace 

strojového vybavení.  

Z Fiche č. 2 nebudou podpořeny projekty žadatele Josef Juráček – Nákup dodávky N1, žadatele 

ZAMMA-SUDY, s.r.o. – Investice do rozvoje nezemědělské činnosti.  

 

4. a 5. RŮZNÉ A ZÁVĚR 

V 17:20 se na jednání Valné hromady dostavili vyloučení členové. 
 
Po krátké diskuzi předseda MAS Podbrněnsko v 17:35 Valnou hromadu MAS Podbrněnsko ukončil, 
poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné léto a mnoho zdraví. 
 

Pohořelice 13. 10. 2022 

 

 

Zapsal:     Renata Valášková  ………………………………………………  

 

Předseda VH:   Mgr. Ondřej Veselý   .…………………………………………. 
 

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

 

 

PŘÍLOHY ZÁPISU 

1. Prezenční listina VH 13. 10. 2022 

2. Prezentace ze zasedání VH 13. 10. 2022 

3. Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci 

4. Etické kodexy PRV 

5. Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 23. 6. 2022 

6. Zápis jednání z výběrové komise zde dne 15. 6. 2022 

7. Podklad pro přesun finančních prostředků  

 


