
 

 

Dodatek k zápisu z jednání programového výboru MAS Brána Vysočiny 

Výběr projektů v PRV 

 
Termín: 20.3.2020 
Forma: per rollam 
Hlasovali: Zdeněk Wünsch, Ondřej Konečný, Tomáš Laušman, Iveta Štamberová, Petr 
Blahák 
 

1. Určení zapisovatele, usnášeníschopnost výboru 
 

- Zapisovatelem určen/a L.Beranová 
 
Hlasovala nadpoloviční většina členů Programového výboru, jednání je usnášeníschopné. 
 
Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje zapisovatelkou 
L.Beranovou. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5 

Usnesení bylo přijato. 
 

2. Schválení programu jednání 
Program jednání: 
1) ověření usnášeníschopnosti k výběru projektů  
2) schválení programu jednání 
3) informace o nutnosti sepsání dodatku k zápisu PgV ze dne 12.2.2020 
4) administrativní úkony – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
5) schválení změny vybraných/nevybraných projektů k podpoře 
 
Usnesení: Programový výbor MAS Brány Vysočiny, z.s. schvaluje program jednání dle 
návrhu výše. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5 

Usnesení bylo přijato. 
 

3. Krátké vysvětlení důvodu změny tabulky vybrané/nevybrané projekty 
Žadatel Antonín Lunda, Žádost o dotaci 2020-185-002-002-022, název Investice do 
pneuservisu, dne 17.3.2020 informoval emailem kancelář MAS Brána Vysočiny, že z 
osobních důvodů odstupuje z administrace své Žádosti o dotaci. Na základě toho bude jeho 
Žádost o dotaci (Fiche C) vyřazena v tabulce Seznam vybraných žádostí o dotaci ve Fichi C z 
vybraných a přeřazena do nevybraných.    
 
 

4. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsali na minulém jednání všichni přítomní členové 
programového výboru.  
 

5. Schválení změny vybraných/nevybraných projektů k podpoře 



 

 

Usnesení: Programový výbor bere na vědomí informaci o ukončení administrace 
Žádosti o dotaci Antonín Lunda ve Fichi C a souhlasí se změnou tabulky 
vybrané/nevybrané projekty 2. výzvy Programu rozvoje venkova. 
 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, přítomno 5 

Usnesení bylo přijato. 
 
Přílohy: 
1. Email Antonína Lundy – odstoupení žádostí z administrace 
2. Hlasování  - výsledek 
3. Emaily s hlasováním 
4. Aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných žádostí 
 
Zapsal/a: Libuše Beranová 
 
 
V Tišnově 20.3.2020 


