
 

Zápis ze zasedání Rozhodovacího orgánu MAS Třešťsko 

uskutečněného per rollam 20. 10. – 21. 10. 2020 

 

Program jednání: 

1. Schválení doporučených/nedoporučených projektů po přebodování  v rámci 6. výzvy PRV 

 

1. Schválení doporučených/nedoporučených projektů – 6. výzva po přehodnocení 

Po registraci na SZIF jsme obdrželi chybník k projektu s názvem Nákup vybavení pro Venkovská pohoda, s.r.o. 
žadatele Venkovská pohoda, s.r.o., číslo 20/006/19210/563/046/001614, že body byly přiděleny 
neoprávněně, jelikož v rámci této fiche není možné podporovat aktivity spojené se vzděláváním. Dne 
12.10.2020 se setkala Výběrová komise MAS Třešťsko (zápis v příloze č. 1 včetně kontrolního listu), která 
tento projekt přebodovala, nicméně tento krok nemá žádný faktický vliv na schválené projekty z fiche 121, 
jelikož alokace této fiche nebyla projekty vyčerpána. 
 
Předmětem projektu je nákup vybavení pro podnikání žadatele - nákup židlí a stolů pro akce pořádané 
žadatelem. Na listu E1 si následně žadatel u kritéria č. 2 nárokoval body za zápis nové živnosti spojené s 
realizací projektu - Návrhářská, designérská a aranžerská činnost, kdy chtěl díky tomuto vybavení pořádat 
školení a kurzy s touto tématikou. Výběrová komise na základě tohoto zdůvodnění žadateli body v rámci 
kritéria č. 2 přidělila. (originál žádosti, jak byla poslána na SZIF je přílohou č. 2). 
 
 
Dne 19. 10. 2020 bylo ukončeno hlasování per rollam Kontrolního a monitorovacího výboru, který 
přebodování provedené Výběrovou komisí schválil.  
 
Aby byl ukončen proces hodnocení na MAS, je nutné, aby Rozhodovací orgán přeschválil seznam 
doporučených a nedoporučených projektů v rámci 6. výzvy PRV (viz příloha č. 3). V rámci fiche 121 je vidět 
posun přehodnoceného projektu, nicméně stále se jedná o projekt Výběrovou komisí doporučený k podpoře. 
 

Usnesení 20-10-20/RO/1 
Rozhodovací orgán MAS Třešťsko 
schvaluje 
seznam doporučených a nedoporučených projektů dle Přílohy č. 3, 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 3 
 

 

Hlasování členů Rozhodovacího orgánu probíhalo per rollam následujícím způsobem: 

Pavel Formáček (veřejný) 20. 10. 2020 

Roman Musil (neveřejný) 20. 10. 2020 

Ivan Šulc (veřejný)  20. 10. 2020 

Martin Hamták (neveřejný) 21. 10. 2020 

Ivo Mišák (neveřejný)  21. 10. 2020 



 

Vladislav Hynk (veřejný) 21. 10. 2020 

Zdenka Tajovská (neveřejný) 21. 10. 2020 

 

Nehlasovali: 

Jaroslav Matula (veřejný), Václav Trnka (neveřejný) 

 

V Třešti dne 21. 10. 2020  

Zapsala Ing. Lucie Koumarová 

 


