
 
 

 

Zápis 7/2022 
z jednání Programového výboru MAS Havlíčkův kraj 

Opravné hlasování výzvy č. 10 a výzvy č. 11 
Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 

Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 
 
 

Identifikace výzvy MAS:  15/000/00000/563/000145/V010 
    15/000/00000/563/000145/V011 
Datum a čas konání:    15. 9. 2022 od 16:30 hodin 
Místo konání:    kancelář MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 
 
Přítomen: Pavel Ronovský – Zemědělské družstvo Žižkovo Pole, Jan Moravec – SDH 
Krucemburk, František Mládek - Město Svratka, Ing. Milan Klement – Obec Pohled, Dagmar 
Pálková - Tělocvičná jednota Sokol Ostrov nad Oslavou 
 
Přítomní členové PV zastupují zájmové skupiny – viz prezenční listina. 
 
Nepřítomen: Ing. Martin Mrkos, ACCA – Město Žďár nad Sázavou, Jiří Kunc – Sklené (OSVČ), 
Ing. Jiří Uchytil – Zemědělská akciová společnost Krucemburk, a.s., Mgr. Jan Marek - TATRAN 
Ždírec nad Doubravou 
Přítomní za MAS: Jaroslava Hájková, Bc. Kateřina Niklfeldová 
Hlasování: PRO x PROTI x ZDRŽEL SE 
 
Program:  
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání  

2. Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 10 z Programu rozvoje venkova (Etický kodex, 

    jednací řád, pravomoci, odpovědnost) 

3. Opravné hlasování k výběru projektů z výzvy č. 10 a z výzvy č. 11 – střet zájmů 
4. Závěr 
 
ad 1) Přivítání účastníků a zahájení jednání 
Z důvodu nepřítomnosti předsedy PV pana Jana Marka byla pověřena vedením jednání paní 
Dagmar Pálková. Paní Pálková přivítala přítomné a v 16:30 hodin zahájila jednání.  
Zapisovatelkou zápisu byla jmenována paní Kateřina Niklfeldová. Paní Pálková konstatovala, 
že zasedání bylo řádně svoláno. Jednání se účastní 5 členů, přičemž veřejný sektor, ani žádná 
jiná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Paní Pálková navrhla 
ověřovatele zápisu: Pavel Ronovský, Ing. Milan Klement. PV schválil program jednání. 
Usnesení 1/7/2022:  
PV schvaluje pana Pavla Ronovského a Ing. Milana Klementa ověřovateli zápisu.  
Hlasování: 5 - 0 – 0 



 
 

 

 
ad 2) Řádné proškolení členů PV k Výzvě č. 10 a č. 11 z Programu rozvoje venkova 
Paní Pálková vyzvala členy PV k podpisu „Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
členů orgánů, osob podílejících se na hodnocení či výběru Žádostí o dotaci z Programu 
rozvoje venkova předložených na základě 10. výzvy a 11. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“. 
Paní Hájková seznámila přítomné se zápisem z hodnocení projektů Výběrovou komisí a se 
všemi dokumenty, které souvisí s hodnocením: Etický kodex, Hodnotící listy, Jednací řád 
Výběrové komise, jednací řád Programového výboru, Interní postupy pro podání, hodnocení 
a výběr projektů Programu rozvoje venkova a Hodnotící kritéria u hodnocených Fichí. 
 

 
ad 3) Opravné hlasování k výběru projektů z výzvy č. 10 a z výzvy č. 11 – střet zájmů 
Na základě Žádosti o doplnění dokumentů k výzvě z RO SZIF bylo svoláno dnešní jednání 
Programového výboru.  
Kontrolou dokumentů k 10. a 11. výzvě MAS bylo zjištěno porušení podmínky střetu zájmů: 
 
1. Žadatel TATRAN Ždírec nad Doubravou podal žádost do 10. výzvy MAS do Fiche č. 15 – 
člen PV (rozhodovacího orgánu) Mgr. Jan Marek - zastupuje TATRAN Ždírec nad Doubravou, 
pan Marek přesto pro projekt hlasoval, tudíž došlo ke střetu zájmů a porušení Interních 
postupů MAS. 
 
2. Žadatel Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost je členem Programového výboru 
(rozhodovacího orgánu), a podala Žádost o dotaci do 11. Výzvy Fiche č. 2, zástupce pan Ing. 
Jiří Uchytil hlasoval pro tento projekt. Došlo k porušení podmínky střetu zájmů u člena 
Programového výboru pana Ing. Jiřího Uchytila, který zastupuje Zemědělskou a.s. 
Krucemburk, akciovou společnost v Programovém výboru, současně byly porušeny Interní 
postupy MAS. 
 
Paní Pálková vyzvala členy Programového výboru k opravnému hlasování k výběru projektů 
z 10. a 11. Výzvy MAS. 
   
Usnesení 2/7/2022:  
PV  schvaluje opravné hlasování k Výzvě č. 10 - schvaluje projekty uvedené v tabulce Seznam 
vybraných žádostí k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj a doporučuje je ke 
spolufinancování ze strany SZIF. Programový výbor schvaluje projekty uvedené v tabulce - 
Seznam nevybraných žádostí k podpoře v 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj a nedoporučuje je ke 
spolufinancování ze strany SZIF. 
PV  schvaluje opravné hlasování k Výzvě č. 11 - Programový výbor schvaluje projekty 
uvedené v tabulce - Seznam vybraných žádostí k podpoře v 11. výzvě MAS Havlíčkův kraj                  
a doporučuje je ke spolufinancování ze strany SZIF. Programový výbor schvaluje projekty 
uvedené v tabulce č. 2 - Seznam nevybraných žádostí k podpoře v 11. výzvě MAS Havlíčkův 
kraj a nedoporučuje je ke spolufinancování ze strany SZIF. 
Hlasování: 5 - 0 – 0 



 
 

 

 
ad 5) Závěr 
Předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.  
Jednání Programového výboru bylo ukončeno v 17:30 hodin.   
 
Zapsal: Kateřina Niklfeldová 
 
 
 
Ověřil:  
 
Dagmar Pálková v. r. 
předsedající Programového výboru 
 
 
 
 
Pavel Ronovský v. r.        Ing. Milan Klement v. r. 
člen PV         člen PV 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina z PV 
Seznam VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH žádostí o dotaci z Výzvy č. 10 
Seznam VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH žádostí o dotaci z Výzvy č. 11 
 


