ZÁPIS Z VÝKONNÉ RADY SPOLKU
MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 29. 8. 2018
Program výkonné rady spolku – konané per rollam
1. Prohlášení o možném střetu zájmu
2. Výběr projektů z Programu rozvoje venkova
1. Prohlášení o možném střetu zájmu
Člen výkonné rady – Ing. Jaroslav Hladík předem informoval pracovníky MAS o možném střetu zájmů, kdy jako
žadatel BARNET s.r.o., se sídlem Valtice, Náměstí Svobody 3, PSČ 69142, IČ: 25574639 podal Žádost o dotaci do
výzvy MAS Lednicko-valtický areál, z.s. v rámci PRV. Na základě této skutečnosti se nebude účastnit tohoto jednání
Výkonné rady. Tudíž nebude započítán do celkového počtu hlasů a pro účely tohoto hlasování (resp. jednání
výkonné rady) je počet členů Výkonné rady 4.
2. Výběr projektů z Programu rozvoje venkova
Výkonné radě byly předložen seznam Žádostí o dotaci dle počtu získaných bodů v rámci vyhlášení výzvy Programu
rozvoje venkova – MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Výběrová komise doporučuje schválení všech podaných Žádostí
o dotaci, které prošly kontrolou Formálních náležitostí a přijatelnosti, podaných ve Fichi 1, ve Fichi 2 a ve Fichi 7.
S ohledem na převis Žádostí o podporu v rámci Fiche 2 navrhuje Výběrová komise přesun nevyčerpaných finančních
prostředků z jiných Fichí do Fiche č. 2. Vzhledem ke skutečnosti, že je alokace nevyčerpána jak ve Fichi 1
(nedočerpáno 975 000,- Kč), tak ve Fichi 7 (1 166 500,- Kč). Bylo navrženo alokaci z Fiche 7 ve výši 1 166 500,- Kč
přesunout na Fichi 2, čímž dojde k finanční podpoře všech podaných Žádostí o dotaci.
Zbylé nevyčerpané finanční prostředky, tj Fiche 1 – 975 000,- Kč a Fiche 7 33 935,- Kč do následující Výzvy PRV.
Dále bylo Výběrovou komisí doporučeno schválení Žádosti o dotaci – Pořízení traktoru do vinic – Martin Zemánek,
a to i přesto, že žadatel nedodal v řádném termínu požadované doklady k doplnění. Žadatel nedodal požadovanou
opravenou Žádost o dotaci ve stanoveného termínu, tj. do pátku 24. 8. 2018 do Portálu farmáře. Důvodem byly
technické problémy při nahrávání potřebných dokumentů do Portálu farmáře. Nicméně žadatel během oprav
komunikoval s pracovníky MAS a konzultovala opravy Žádosti o dotaci, jakož i neprodleně informoval pracovníky
MAS o technických problémech. Stejně tak dokládal veškeré přílohy v písemné formě přes emailovou komunikaci.
Žadatel podal doplněnou Žádost o dotaci hned následující pracovní den, tj. pondělí 27.8. 2018. Po telefonické
konzultaci se SZIF, jak tuto situaci řešit, bylo MAS sděleno, že je to v kompetenci MAS a záleží na Výběrových a
Rozhodujících orgánech, zda postoupí žádost k dalšímu hodnocení. Výběrová komise doporučila tuto Žádost o
dotaci do dalšího hodnocení na základě již výše zmíněných důvodů.
Návrh usnesení č. 1
Výkonná rada schvaluje finanční podporu předložených Žádostí o dotaci ve výzvě PRV dle doporučení Výběrové
komise.
O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:
PRO: 4 hlasy (100 %)
PROTI: 0 hlasů (0 %)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %)

Návrh usnesení č. 2
Výkonná rada schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 1 166 500,- Kč z Fiche 7 do Fiche 2.
O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:
PRO: 4 hlasy (100 %)
PROTI: 0 hlasů (0 %)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %)
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se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
konané dne 29. 8. 2018
Návrh usnesení č. 3
Výkonná rada schvaluje zařazení Žádostí o dotaci Pořízení traktoru do vinic – Martin Zemánek ke schválení.
O výše uvedeném návrhu hlasovala výkonná rada v poměru:
PRO: 4 hlasy (100 %)
PROTI: 0 hlasů (0 %)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
V Břeclavi dne 29. 8. 2018
Zapsal: Mgr. Darina Danielová
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ZDRŽELO SE: 0 hlasů (0 %)

