
 

 
 

ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM PROGRAMOVÉHO VÝBORU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA 
BRNĚNSKA, z.s. 

 
 
 
 
Datum konání: 26.8.2020 – 1.9.2020 
Místo konání: korespondenční hlasování s využitím emailové komunikace 
 
Dne 26.8.2020 rozeslal Miloslav Kavka– manažer MAS, na základě pověření předsedy Programového 
výboru a MAS, pana Ing. Oldřicha Štarhy, návrh usnesení ve věci: 
 
▪ Výběr a schválení projektů k podpoře v rámci výzvy MALÝ LEADER BRNĚNSKA 2020 
 
 
Spolu s návrhem usnesení a instrukcemi pro hlasování „per rollam“, byly všem členům, Programového 
výboru zaslány rovněž etické kodexy k podepsání v případě, že se nenacházejí ve střetu zájmů a mohou 
hlasovat. Dále byly členům rozeslány podklady potřebné k řádnému hlasování:  

• Tabulka projektů doporučených k podpoře vyhotovená Výběrovou komisí MAS 
• Etický kodex 
• Pověření k rozesílání a administraci hlasování „per rollam“ Programového výboru Místní 

akční skupiny Brána Brněnska z.s. 

 
 
Aktuální složení Programového výboru MAS Brána Brněnska, z.s.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programový výbor 

1. Mikroregion Kuřimka 

2. Ponávka - svazek obcí Česká, 
Lelekovice, Vranov 

3. Mikroregion Čebínka 

4. Mikroregion Domašovsko 

5. Mikroregion Ivančicko 

6. Divadlo Prkno z.s. 

7. Orel jednota Čebín 

8. Jezdecký klub Ranč Loučka 

9. ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. 

10. KTS EKOLOGIE s.r.o. 

11. TOS KUŘIM - OS, a.s. 



 

 
Z důvodu střetu zájmů byly z hlasování vyloučení členové, kteří podávali vlastní žádost v rámci 
předmětné výzvy: 

• Mgr. Jana Heřmanová – ředitelka SVČ Ivančice 

• Tomáš Kříž – starosta obce Čebín 

 
Z důvodu střetu zájmů se hlasování zdržel rovněž zástupce organizace Orel jednota Čebín 
 
Po vyloučení podjatých členů z hlasování se hlasování účastnili:  
Mikroregion Kuřimka – Vladimír Kalus, Mikroregion Domašovsko – Marie Jirglová, Ponávka – svazek 
obcí Česká, Lelekovice, Vranov – Ing. Kateřina Jetelinová, KTS EKOLOGIE, s.r.o. – Miroslav Dvořáček, 
ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. – Ing. Oldřich Štarha, Jezdecký klub Ranč Loučka – Jana Prokopová, 
Divadlo Prkno z.s. – Jaroslava Vykoupilová, TOS KUŘIM - OS, a.s. – Ing. Jiří Michele 
 
 
Počet členů Programového výboru MAS činil v okamžiku zahájení hlasování celkem 11. Po kontrole 
střetu zájmů byly 3 členové z hlasování vyloučeni, nebo se zdrželi hlasování. 
Do hlasování se tak zapojilo 8 členů Programového výboru MAS.  
 
Podmínka nadpoloviční účasti členů Programového výboru MAS byla splněna. Rovněž byla splněna 
podmínka, že veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nebude mít víc než  
49 % hlasovacích práv. 
 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí. 
 
Veškerá e-mailová komunikace týkající se hlasování je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS a bude 
archivována. 
 
Programový výbor metodou korespondenčního hlasování přijal následující usnesení k věci: 
 
Výběr a schválení projektů k podpoře v rámci výzvy MALÝ LEADER BRNĚNSKA 2020 

 
Usnesení: 
 
Programový výbor MAS schvaluje výsledky hodnocení výzvy MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 a 
schvaluje projekty doporučené Výběrovou komisí MAS k podpoře. Seznam projektů schválených 
k podpoře Programovým výborem MAS se shoduje se seznamem projektů doporučených k podpoře, 
který vypracovala Výběrová komise MAS.  
 
 
Hlasování: 
 
Pro: 7  Proti: 1       Zdržel se(Vyloučen z hlasování z důvodu střetu zájmů): 3                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy členů, kteří se nevyjádřili ve 



 

stanovené lhůtě zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí. Jedná se o člena: ŠTARHA 
ENGINEERING s.r.o. 
 
Veškerá usnesení jsou Programovým výborem přijata ke dni 1.9.2020. 
 
 
 
V Kuřimi dne 4.9.2020 

 
 
 
Zapsal:  
   
 

………………………………………….   
         Miloslav Kavka    

 
 
Správnost ověřil:   
 
 
                             
       …………………………………………… 

          Ing. Oldřich Štarha 
                                                                                           předseda MAS Brána Brněnska, z.s.    
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