korespondenční hlasování - rozhodování per rollam
hlasování proběhlo dne 27.4.2020
Korespondenční hlasování (per rollam) k následujícím usnesení v souladu s Jednacím řádem orgánů
MAS.
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území
ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území ČR
nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, rozhodla vláda o přijetí
krizových opatření ve smyslu § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších
předpisů. Vláda České republiky přijala svým usnesením č. 215 ze dne 15. března 2020 krizová opatření,
jimiž s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 06:00 hod.,
mj. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s vybranými výjimkami a nařizuje omezit
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Další prodloužení probíhají v závislosti na vývoji
epidemiologické situace.
Z důvodu nemožnosti předpokládat další vývoj situace v ČR přistoupila správní rada MAS PODBRDSKO
ke korespondenčnímu hlasování, resp. k rozhodování formou per rollam.
Pravidla hlasování per rollam jsou dána platným Jednacím řádem orgánů MAS.
Po ukončení mimořádné situace v ČR bude svoláno jednání správní rady MAS prezenční formou, kde
bude tento způsob jednání potvrzen a přijatá usnesení potvrzena.
Předsedkyně zasedání:
Zapisovatelka:
Ověřovatelé:

Markéta Balková
Jana Filinová
Ing. Josef Vondrášek, Ing. Gabriela Jeníčková

Předsedkyně zasedání Markéta Balková ve spolupráci s kanceláří MAS předkládá tento program:

1.
2.
3.
4.

Schválení úpravy Jednacího řádu orgánů MAS ............................................................ 2
Návrh rozpočtu MAS na rok 2020 ............................................................................... 3
Volba výběrové komise MAS ...................................................................................... 4
Členské příspěvky na rok 2020 .................................................................................... 5
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Noví členové MAS ...................................................................................................... 6
Jednání Valné hromady MAS ...................................................................................... 7
Výzva MAS z OPŽP - hodnocení a výběr projektů ......................................................... 9
Standardizace MAS .................................................................................................. 10
Výzva PRV ................................................................................................................ 10
Přehled usnesení a souhrnné hlasování..................................................................... 11

Schválení úpravy Jednacího řádu orgánů MAS

Správní radě předložen návrh na úpravu Jednacího řádu orgánů MAS. Důvodem je aktualizace postupů
hlasování per rollam, které jsou nutné s ohledem na aktuální situaci v ČR upravit.
Návrh úprav byl upraven Petrem Chotívkou - finální verzi Jednacího řádu najdete v příloze č. 1 tohoto
zápisu.
Informace o tom, že by tento jednací řád byl do budoucna ukotven i pro valnou hromadu tak, jak
navrhovala Jana Filinová, je prozatím vymazána. Bude řešeno na prezenčním jednání správní rady.
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-1
Správní rada schvaluje navržené úpravy Jednacího řádu orgánů MAS.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-1
Správní rada schvaluje navržené úpravy Jednacího řádu orgánů MAS.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
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2.

Návrh rozpočtu MAS na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020:
Příjmy
MMR - projekt na režie MAS
MŠMT, projekt OPVVV - Místní akční plán na území ORP Příbram II.
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2020 pro Krajskou síť MAS v
Středočeském kraji (1 mil. Kč pro 25 MAS)
Členské příspěvky od členů MAS
Podbrdský trh
Příjmy celkem
Výdaje
MMR - projekt na režie MAS
MŠMT, projekt OPVVV - Místní akční plán na území ORP Příbram II.
(mzdy MAS + výdaje pro školy z území MAS za exkurze a pomůcky)
Dotace KÚ Středočeského kraje na rok 2020 - výdaje vč. spoluúčasti
Příspěvky za členství MAS Podbrdsko v NS MAS, KS MAS
Podbrdský trh
Předpokládané další výdaje (bankovní poplatky, cestovní příkazy
mimo režie MAS, doplňující aktivity MAS aj.)
Náklady celkem
ROZDÍL
Fond územního financování
Fond - ZŮSTATEK na transparentním účtu k 13.2.2020
Členské příspěvky od obcí za rok 2020
Čerpání - předpokládaná spoluúčast režií a MAP II za rok 2020
ZŮSTATEK (bude uloženo na transparentním účtu)

Kč (v tis.)
1 395
1 400
40
25
30
2 890
Kč (v tis.)
1 395
1 400
45
17
30
3
2 890
0
v tis. Kč
942
400
139
1 203

NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-2
Správní rada schválila návrh rozpočtu, který bude předložen v tomto znění na Valné hromadě
12.3.2020.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-2
Správní rada schválila návrh rozpočtu, který bude předložen v tomto znění na Valné hromadě
12.3.2020.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
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3.

Volba výběrové komise MAS

Volby do Výběrové komise MAS Podbrdsko se konají každý rok. Toto je dáno pravidly pro Standardizaci
MAS pro programové období 2014-2020. S ohledem na zkušenosti s hodnocením Výzev MAS není
nutno obměňovat složení Výběrové komise.
SOUČASNÍ ČLENOVÉ VÝBĚROVÉ KOMISE, POTVRDILI ČLENSTVÍ V ORGÁNU MAS DO DALŠÍHO ROKU:
člen
Ing. Jan Růžička
Ing. Pavel Bukovjan
Jitka Drechslerová
4 Coffee, s.r.o.
Obec Lazsko
Obec Věšín
Obec Vrančice
Dana Súlovcová
Michal Filina

zastupuje člena

Zdeněk Vantuch
PhDr. František Bártík
Ing. Pavel Hutr
Jiří Sláma

sektor

zájmová skupina

soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
soukromý sektor
soukromý sektor

3
2
3
2
4
3
4
4
1

NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-3
Správní rada navrhne Valné hromadě členy Výběrové komise dle výše uvedeného návrhu.
Funkční období členů začíná odsouhlasením následující den po konání Valné hromady MAS.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-3
Správní rada navrhne Valné hromadě členy Výběrové komise dle výše uvedeného návrhu.
Funkční období členů začíná odsouhlasením následující den po konání Valné hromady MAS.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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4.

Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky na rok 2019 jsou zaplaceny všechny.
Návrh na výši příspěvků v roce 2020:
• podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb – 1.000,- Kč
• obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. – 2.000,- Kč
• příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými
celky – 2.000,- Kč
• fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč
• členské příspěvky členů Spolku, kteří jsou obcemi podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve výši 30,- Kč na obyvatele
(počet obyvatel obcí bude při stanovování celkové výše členského příspěvku stanovován podle
počtu obyvatel příslušné obce k 1.1.2018 dle statistiky ČSÚ)
V souvislosti se situací v ČR budou členské příspěvky splatné do 31.7.2020.
Valná hromada bere na vědomí výši členských příspěvků.
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-4
Správní rada schvaluje výši členských příspěvků dle výše uvedeného návrhu.
Členské příspěvky budou splatné do 31.7.2020
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-4
Správní rada schvaluje výši členských příspěvků dle výše uvedeného návrhu.
Členské příspěvky budou splatné do 31.7.2020.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
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5.

Noví členové MAS

Přihlášen nový člen MAS - Rožmitálský zámek, z.s., zastupuje paní Eva Hejd (osloveni na základě
doporučení Petra Chotívky)
Žádost o členství přijata na MAS dne 24.2.2020.
Přihlášen nový člen MAS - Lucie Šímová, fyzická osoba podnikatel (je to náš žadatel v PRV)
Žádost o členství přijata na MAS dne 28.2.2020.
Přihlášen nový člen MAS - Valcom Invest s.r.o., zastupuje pan Luboš Krůta /sídlo má firma v Praze, ale
provozovnu ve Volenicích u Březnice (je to náš žadatel v PRV)
Žádost o členství přijata na MAS dne 6.3.2020.
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-5
Správní rada schvaluje členství nových členů MAS - Rožmitálský zámek, z.s., Valcom Invest s.r.o. a Lucie
Šímová.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-5
Správní rada schvaluje členství nových členů MAS - Rožmitálský zámek, z.s., Valcom Invest s.r.o. a Lucie
Šímová.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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6.

Jednání Valné hromady MAS

Konání Valné hromady bylo v souladu se Stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům
- zasedání bylo naplánováno na 12.3.2020 v Rožmitále pod Třemšínem. Jednání Valné hromady dne
12.3.2020 bylo zrušeno s ohledem na mimořádnou situaci v České republice.
Dvě varianty hlasování Valné hromady:
A) Hlasování valné hromady proběhne formou per rollam (návrh kanceláře MAS)
Z důvodu nemožnosti předpokládat další vývoj situace v ČR přistoupí správní rada MAS ke
korespondenčnímu hlasování Valné hromady MAS, resp. k rozhodování formou per rollam. Neboť
Valná hromada nemá dle Stanov MAS umožněno hlasování per rollam, vše bude řešeno s ohledem na
Stanovisko MMR-ORP - hlasování v mimořádných událostech (dokument je přílohou č. 4 zápisu).
Návrh instrukcí k hlasování je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Hlasovací emaily - tedy potvrzení členů MAS, kteří se zúčastní hlasování, jsou uvedeny v příloze č. 3.
Správní rada MAS stanoví body k hlasování per rollam:
1. Volby do Výběrové komise MAS Podbrdsko
2. Zhodnocení činnosti v roce 2019
3. Plán činnosti MAS Podbrdsko na rok 2020
4. Členské příspěvky na rok 2020
5. Rozpočet a financování MAS v roce 2020
Po ukončení mimořádné situace v ČR bude co nejdříve svolána Valná hromada prezenční formou, kde
bude tento způsob jednání potvrzen.
NEBO VARIANTA B) Hlasování valné hromady NEproběhne formou per rollam
Dle vyjádření Petra Chotívky:
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Nesouhlasím s tím, aby mohla být Valná hromada per rollam. Nejsem si jistý, zda to dokonce není v
rozporu se zákonem (nejsme právník, takže to netvrdím). Zcela jistě to ovšem podle mě je v rozporu se
stanovami, tam se jasně píše, že VH se mj. svolává do místa na území MAS. VH je specifický orgán a mj.
proto se její jednání řídí samostatným vždy schvalovaným jednacím řádem, nikoli tímto univerzálním
jednacím řádem. Chápu, proč Jana chce umožnit i jednání VH per rollam, ale přesto nechci prolomit
toto „tabu“ jen kvůli současné mimořádné situaci.
HLASOVÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY NA NÁSLEDUJÍCÍ NÁVRH USNESENÍ:
• ANO - SOUHLASÍM S VARIANTOU A) - VALNÁ HROMADA BUDE PER ROLLAM A JSEM PRO
USNESENÍ SR2/2020-6
• NE NESOUHLASÍM, ABY VALNÁ HORMADA HLASOVALA PER ROLLAM
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-6
Správní rada schvaluje konání Valné hromady MAS v závislosti na vývoji nouzové situace v ČR formou
korespondenčního hlasování, per rollam, dle výše uvedeného programu.
Správní rada dále schvaluje podklady k hlasování Valné hromady MAS.
Správní rada MAS pověřila Janu Filinovou, ředitelku kanceláře MAS a vedoucí pro realizaci Strategie
MAS, řízením a koordinací celého procesu hlasování Valné hromady MAS.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-6
Správní rada schvaluje konání Valné hromady MAS v závislosti na vývoji nouzové situace v ČR formou
korespondenčního hlasování, per rollam, dle výše uvedeného programu.
Správní rada dále schvaluje podklady k hlasování Valné hromady MAS.
Správní rada MAS pověřila Janu Filinovou, ředitelku kanceláře MAS a vedoucí pro realizaci Strategie
MAS, řízením a koordinací celého procesu hlasování Valné hromady MAS.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0
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7.

Výzva MAS z OPŽP - hodnocení a výběr projektů

Do Výzvy MAS v OPŽP - VEŘEJNÁ ZELEŇ přihlášeno 5 projektů, které čekají na věcné hodnocení. Lhůta
pro hodnocení projektů uplyne 15.5.2020. Ještě v žádné Výzvě MAS v jednotlivých OP nebylo
přistoupeno k hodnocení projektů formou per rollam, přestože toto Jednací řád orgánů MAS
umožňuje. Interní postupy OPŽP pro hodnocení a výběr projektů, které jsou součástí podkladů k Výzvě
MAS v OPŽP, s hodnocením formou per rollam nepočítají.
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-7
Z důvodu nemožnosti předpokládat další vývoj situace v ČR přistoupila správní rada MAS PODBRDSKO
ke korespondenčnímu hlasování Výběrové komise MAS, resp. k rozhodování formou per rollam,
v případě věcného hodnocení projektů ve Výzvě MAS z OPŽP. Dále bude také formou per rollam
hlasováno o výběru projektů rozhodovacím orgánem MAS, tedy správní radou MAS.
Hodnocení se bude řídit Doporučením MMR-ORP - viz příloha č. 4 tohoto zápisu
Po ukončení mimořádné situace v ČR bude na jednání obou orgánů (Výběrové komise a správní rady)
prezenční formou tento způsob jednání potvrzen.
SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-7
Z důvodu nemožnosti předpokládat další vývoj situace v ČR přistoupila správní rada MAS PODBRDSKO
ke korespondenčnímu hlasování Výběrové komise MAS, resp. k rozhodování formou per rollam,
v případě věcného hodnocení projektů ve Výzvě MAS z OPŽP. Dále bude také formou per rollam
hlasováno o výběru projektů rozhodovacím orgánem MAS, tedy správní radou MAS.
Hodnocení se bude řídit Doporučením MMR-ORP - viz příloha č. 4 tohoto zápisu
Po ukončení mimořádné situace v ČR bude na jednání obou orgánů (Výběrové komise a správní rady)
prezenční formou tento způsob jednání potvrzen.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
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8.

Standardizace MAS

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 12 obdržely MAS na začátku dubna 2020 a
stanovuje podmínky Standardizace MAS a tvorby nových Strategií CLLD pro programové období 20212027.
Standardizace MAS obsahuje kontrolu dodržování standardů MAS a je rozdělena do pěti tematických
okruhů:
A. MAS a partneři MAS,
B. orgány MAS,
C. území působnosti MAS,
D. institucionalizace MAS,
E. kancelář MAS.
Metodický pokyn je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS:
- 12.3.2020 byly odeslány všem obcím na území MAS dopisy s prosbou o schválení usnesení na
zastupitelstvech obcí, že obce souhlasí s území působností MAS Podbrdsko do let 2021-2027
- termín předložení byl dán do 20.5.2020
- datovou schránkou bude všem obcím zaslán aktualizovaný dokument, kterým bude posunut termín
předložení usnesení do 30.6.2020 projednání v zastupitelstvech (aktualizovaný dopis obcím je přílohou
č. 6 tohoto zápisu)
- byla oslovena i obec Nepomuk, která v roce 2013 neudělila souhlas se zařazením území do MAS kancelář MAS je bude kontaktovat osobně
- územní působnost může schválit zastupitelstvo, rada nebo starosta sám - ale Národní síť MAS
DOPORUČUJE uchovat si výpis z usnesení zastupitelstev, že bylo vše řádně schváleno!!
Správní rada bere informace o Standardizaci MAS na vědomí. Po ukončení mimořádných opatření
v ČR bude svoláno jednání správní rady MAS s hlavním bodem programu - Standardizace MAS a
tvorby nových Strategií CLLD pro programové období 2021-2027.

9.

Výzva PRV

Původní plán MAS byl vyhlásit v letošním roce výzvu z Programu rozvoje venkova na podporu spolků a
obcí. Vzhledem k současné nejisté situaci navrhuje správní rada nechat Výzvu PRV na prosinec 2020 s
příjmem žádostí např. v únoru 2021. Obce čeká poměrně razantní výpadek daňových příjmů, kterému
budou muset přizpůsobit rozpočty.
NÁVRH USNESENÍ SR2/2020-8
Správní rada MAS schvaluje přesun vyhlášení Výzvy MAS v Programu rozvoje venkova na podporu
spolků a obcí v rámci článku 20 na prosinec 2020.
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SCHVÁLENÉ USNESENÍ SR2/2020-8
Správní rada MAS schvaluje přesun vyhlášení Výzvy MAS v Programu rozvoje venkova na podporu
spolků a obcí v rámci článku 20 na prosinec 2020.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 7
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 0

10.

Přehled usnesení a souhrnné hlasování

Tabulka s výsledky hlasování za jednotlivé účastníky hlasování je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
PŘÍLOHY:
1. Jednací řád orgánů MAS
2. Návrh instrukcí k hlasování Valné hromady
3. Návrh dokumentu - Hlasovací emaily
4. Doporučení MMR-ORP
5. Metodický pokyn č. 12
6. Dopis zastupitelům obcí na území MAS - Aktualizovaný dopis obcím
7. Tabulka s hlasováním členů správní rady k jednotlivým usnesením

Zapsala:

Jana Filinová

---------------------------------------

Předseda zasedání:

Markéta Balková

---------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Vondrášek

---------------------------------------

Ing. Gabriela Jeníčková

---------------------------------------

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 27.4.2020
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