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ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM  
VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BRÁNA BRNĚNSKA, z.s. 

 
 
Datum konání:               od 9. 11. 2021 do 23:59 19. 11. 2021  
Místo konání:                 korespondenční hlasování s využitím emailové komunikace 
Datum a čas,  
do kdy bylo možné hlasovat: 19. 11. 2021,  23:59 
 

 
 

Návrhy k usnesení formou korespondenčního hlasování byly zaslány k hlasování veškerým členům Místní 
akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
 
Svůj hlas ve lhůtě na vyplněném hlasovacím formuláři odevzdalo 28 členů z celkových 43 členů MAS.  
 
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. 
 
Korespondenčního hlasování Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) se 
tak účastnilo 43 zástupců všech členských subjektů.  
Po provedení přepočtu hlasovacích práv dle zájmových skupin byla VH MAS usnášeníschopná následovně 
(viz příloha č.1):  
 
Rozvoj obcí      0,72 hlasu 
Podnikání, cestovní ruch    1,79 hlasu 
Sport a volnočasové aktivity                 0,67 hlasu 
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí  1,79 hlasu    
 
Dne 9. 11. 2021 proběhla na platformě meet.vpsfree.cz, konkrétně pod odkazem: 
https://meet.vpsfree.cz/Představení_bodů_pro_VH_MAS_Brána_Brněnska 
od 15:00 videokonference, na které byly členům MAS představeny body, které bylo potřeba korespondenčně 
projednat. 
 
Následně, po projednání v rámci videokonference, rozeslal Miloslav Kavka – manažer MAS dne 9. 11. 2021, 
na základě pověření předsedy Programového výboru a MAS, pana Ing. Oldřicha Štarhy, návrhy usnesení 
k jednotlivým bodům, včetně veškerých příloh, potřebných pro provedení rozhodnutí. 
 
Přílohami hlasovacího emailu byly: 
 

• Pověření předsedy k rozeslání a administraci hlasování „per rollam“  

Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. 

• Program korespondenčního hlasování Valné hromady Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 

• Bod_1_ Stručné informace k projednávanému bodu 

• Bod_2_Stručné informace k projednávanému bodu 

• Bod_2_PR_PRV_prechodne_obdob_zmena 

• Bod_2_Tabulka výsledek dotazníkového šetření – připravované projekty 

Bod_2_PR_PRV_prechodne_obdob_zmena  

• Bod_2_Indikatory_uprava 

• Bod_2_Fin_plan_uprava 

https://meet.vpsfree.cz/Představení_bodů_pro_VH_MAS_Brána_Brněnska
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• Bod_2_Navyseni_alokace_ PR_PRV_varianty  

• Zapis_PV_27_9_2021 

• Bod_3_Stručné informace k projednávanému bodu 

• Bod_3_Podporované aktivity CLLDplus 

 
 
Hlasování bylo všem členům umožněno formou odpovědi na Hlasovací email s předmětem:  
VH MAS - hlasování per rollam 
Součástí emailu byl hlasovací formulář s identifikací hlasujících a návrhy usnesení k jednotlivým bodům. 
 
Hlasování bylo možné odesílat na adresu kavka@branabrnenska.cz do 19. 11. 2021 23:59. 
 
Veškerá e-mailová komunikace týkající se hlasování je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS a bude 
archivována. 
 
 

 
Body, projednávané korespondenční formou byly následující: 
 

1. Změna členské základny – vystoupení člena a přijímání nových členů MAS 
2. Schválení úpravy programového rámce PRV SCLLD 2014 – 2020, včetně úprav finančního a 

indikátorového plánu v souvislosti s navýšením alokace na přechodné období PRV. 
3. Informace o přípravách Akčního plánu k Operačnímu programu zaměstnanost. 

 
 
K jednotlivým bodům přijala Valná hromada MAS Brána Brněnska, z.s. následující usnesení: 
 
 

1. Změna členské základny - vystoupení člena a přijímání nových členů MAS 

 
Členové MAS byly seznámeni s vystoupením spolku Chudčická mladá chasa, z.s. z MAS.  
Zároveň byl členům představen zájem spolku HC Mystery Kuřim, z.s.  stát se členem MAS. Spolek doručil na 
MAS řádně vyplněnou přihlášku a veškeré potřebné dokumenty. 
 
Usnesení č.1: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska bere na vědomí vystoupení bývalého člena, 
Chudčická mladá chasa, z.s., IČ: 22751866 ,z Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
 
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  
Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří  
 
 
 
 

mailto:kavka@branabrnenska.cz
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Usnesení č.2: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje přijetí nového člena MAS, HC Mystery 
Kuřim z.s., IČ: 04506014 
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  
Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří 
 
 
Aktuální složení členské základny Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. po přijetí člena HC Mystery Kuřim 
z.s., IČ: 04506014, je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
 

2. Schválení úpravy programového rámce PRV SCLLD 2014 – 2020, včetně úprav finančního a 
indikátorového plánu v souvislosti s navýšením alokace na přechodné období PRV. 

 
Valné hromadě byla předložena ke schválení úprava Programového rámce PRV v rámci SCLLD 2014 – 2020 
ve vztahu k přidělení alokace v souvislosti s přechodným obdobím PRV. 
S rozhodnutím o rozdělení dodatečné alokace je spojena potřeba odpovídající úpravy finančního plánu a 
indikátorového plánu k Programovému rámci PRV. 
Valné hromadě byly předloženy ke schválení společně s návrhem úpravy Programového rámce PRV, také 
návrh úpravy finančního plánu a související úpravy indikátorového plánu. N8vrhy schvalovaných změn jsou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení č.3: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje úpravu Programového rámce PRV v 
Integrované strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s. pro 
období 2014–2020 související s navýšením alokace v rámci přechodného období PRV a přidáním principu 
preferenčních kritérií, který umožní zvýhodnění doposud nepodpořených žadatelů, jak je předložen 
v příloze „Bod_2_PR_PRV_prechodne_obdob_zmena“ 
Valná hromada si je vědoma možnosti potřeby dodatečných změn v souvislosti aktualizací dat na základě 
aktuální administrace žádostí o dotaci a souhlasí s prováděním dalších úprav a změn na základě jednání 
s ŘO v rámci dalšího procesu přípravy a schvalování změny SCLLD.  
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  
Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří 
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Usnesení č.4: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje navrhované změny v indikátorech 
předložené v příloze „Bod_2_Indikatory_uprava“. Valná Hromada rovněž souhlasí s prováděním dalších 
změn na základě jednání s ŘO v rámci dalšího procesu přípravy a schvalování změny SCLLD. 
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  
Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří  
 
Usnesení č.5: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska souhlasí s předloženou změnou finančního plánu PR 
PRV navázanou na změnu alokací Fichí PR PRV znázorněnou v tabulce „Tabulka navýšení alokace PR_PRV 
pro SCLLD 2014 – 2020_přechodné období“, včetně plánu vyhlásit v roce 2022 výzvu na zbývající alokaci 
v rámci Programu rozvoje venkova. Valná Hromada rovněž souhlasí s prováděním dalších změn finančního 
plánu, na základě jednání kanceláře MAS s ŘO v rámci dalšího procesu přípravy a schvalování změny SCLLD. 
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  
Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří 
 

3. Informace o přípravách Akčního plánu k Operačnímu programu zaměstnanost. 

 
Členové MAS byly seznámeni s podobou Operačního programu zaměstnanost pro následující programové 
období. Byly představeny podporované aktivity a harmonogram přípravy akčního plánu MAS. 
 
Usnesení č.6: 
 
Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska bere na vědomí informace k přípravě akčního plánu 
k Operačnímu programu zaměstnanost plus.  
 
 
Hlasování: 
Pro: 25,98  Proti: 17,02       Zdržel se: 0                         

 
V souladu s Doporučením MMR–ORP k jednání povinných orgánů MAS – přijímání rozhodnutí 
korespondenční formou hlasování (rozhodování per rollam). Jsou hlasy 15 členů, kteří se nevyjádřili ve 
stanovené lhůtě vyplněním hlasovacího formuláře, zaznamenány jako, že s návrhem nesouhlasí.  



strana 5 
 

 

Jedná se o členy: Městys Doubravník, Mikroregion Kuřimka, Obec Lažany, Obec Lipůvka, Svazek obcí Panství 
hradu Veveří, Šimek interier, s.r.o., Bronislav Čech, KTS EKOLOGIE s.r.o., Martin Staněk, Český svaz včelařů, 
z.s., základní organizace Drásov, Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Domašov, Divadlo Prkno z. s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Tělocvičná jednota Sokol Předklášteří   
 
 
 

Usnesení VH MAS přijatá korespondenční formou k datu 19.11.2021 

 
 
1. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska bere na vědomí vystoupení bývalého člena, 

Chudčická mladá chasa, z.s., IČ: 22751866 ,z Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
 

2. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje přijetí nového člena MAS, HC Mystery 
Kuřim z.s., IČ: 04506014 
 

3. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje úpravu Programového rámce PRV v 
Integrované strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brány Brněnska, 
z.s. pro období 2014–2020 související s navýšením alokace v rámci přechodného období PRV a 
přidáním principu preferenčních kritérií, který umožní zvýhodnění doposud nepodpořených žadatelů, 
jak je předložen v příloze „Bod_2_PR_PRV_prechodne_obdob_zmena“. 
Valná hromada si je vědoma možnosti potřeby dodatečných změn v souvislosti aktualizací dat na 
základě aktuální administrace žádostí o dotaci a souhlasí s prováděním dalších úprav a změn na 
základě jednání s ŘO v rámci dalšího procesu přípravy a schvalování změny SCLLD.  
 

4. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska schvaluje navrhované změny v indikátorech 
předložené v příloze „Bod_2_Indikatory_uprava“. Valná Hromada rovněž souhlasí s prováděním 
dalších změn na základě jednání s ŘO v rámci dalšího procesu přípravy a schvalování změny SCLLD. 
 

5. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska souhlasí s předloženou změnou finančního 
plánu PR PRV navázanou na změnu alokací Fichí PR PRV znázorněnou v tabulce „Tabulka navýšení 
alokace PR_PRV pro SCLLD 2014 – 2020_přechodné období“, včetně plánu vyhlásit v roce 2022 výzvu 
na zbývající alokaci v rámci Programu rozvoje venkova. Valná Hromada rovněž souhlasí s prováděním 
dalších změn finančního plánu, na základě jednání kanceláře MAS s ŘO v rámci dalšího procesu 
přípravy a schvalování změny SCLLD. 

 
6. Valná Hromada Místní akční skupiny Brána Brněnska bere na vědomí informace k přípravě akčního 

plánu k Operačnímu programu zaměstnanost plus. 

 
 
 
Zapsal  
 
 
              …………………………………………… 
                                                                                                                        Miloslav Kavka 
 
Podepsal:                          
 
 
                                         ……………………………………………. 

       Ing. Oldřich Štarha 
      předseda MAS Brána Brněnska, z.s.   
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Příloha č.1: 

Sektor 
Absolutní 
vyjádření 

Relativní 
vyjádření 

Počet 
Hlasovacích 

práv 

Počet hlasovacích 
práv - Relativní 

vyjádření 

Veřejný 17 39,53% 17 39,53% 

Soukromý - neziskový 19 44,19% 19 44,19% 

Soukromý - podnikatelský 7 16,28% 7 16,28% 

Celkem 43  43  
 

Zájmové skupiny     

rozvoj obcí 15 34,88% 15 34,88% 

podnikání, cestovní ruch 6 13,95% 6 13,95% 

sport a volnočasové aktivity 16 37,21% 16 37,21% 

zemědělství, lesnictví a životní prostředí 6 13,95% 6 13,95% 

 
 
 

  

Partneři MAS 

  Název subjektu Sektor Zájmová skupina 
Počet 
hlasů 

1 Městys  Doubravník Veřejný rozvoj obcí 1 

2 Mikroregion Čebínka Veřejný rozvoj obcí 1 

3 Mikroregion Domašovsko Veřejný sport a volnočasové aktivity 1 

4 Mikroregion Ivančicko Veřejný podnikání, cestovní ruch 1 

5 Mikroregion Kahan dso Veřejný rozvoj obcí 1 

6 Mikroregion Kuřimka Veřejný rozvoj obcí 1 

7 Mikroregion Porta Veřejný rozvoj obcí 1 

8 Obec Drahonín Veřejný rozvoj obcí 1 

9 Obec Jinačovice Veřejný rozvoj obcí 1 

10 Obec Lažany Veřejný rozvoj obcí 1 

11 Obec Lesní Hluboké Veřejný rozvoj obcí 1 

12 Obec Lipůvka Veřejný rozvoj obcí 1 

13 Obec Olší Veřejný rozvoj obcí 1 

14 Obec Přibyslavice Veřejný rozvoj obcí 1 

15 Obec Zbraslav Veřejný rozvoj obcí 1 

16 
Ponávka-svazek obcí Česká, 
Lelekovice, Vranov Veřejný rozvoj obcí 

1 

17 
Svazek obcí Panství hradu 
Veveří Veřejný rozvoj obcí 

1 

18 Bohuslav Šimek 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

19 Bronislav Čech 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

20 GenAgro Říčany, a.s. 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

21 Český svaz včelařů Soukromý - neziskový 
zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 
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22 KTS EKOLOGIE s.r.o. 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

23 Trnůvka, o.p.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

24 Martin Čech 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

25 Martin Stanek 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

26 Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

27 Miroslav Kubizňák 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

28 POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

29 ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. Soukromý - neziskový podnikání, cestovní ruch 1 

30 
Regionální úzkorozchodná 
železnice o.p.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

31 
ASK Lipůvka, občanské 
sdružení Soukromý - neziskový podnikání, cestovní ruch 

1 

32 Hiporehabilitace Brno z.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

33 Jezdecký klub Ranč Loučka Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

34 Mighty Shake Zastávka o.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

35 
Okresní hospodářská komora 
Brno-venkov Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

36 Orel jednota Čebín Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

37 
Tělocvičná jednota Sokol 
Veverské Knínice Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

38 
Tělocvičná jednota SOKOL 
Kuřim Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

39 
Tělocvičná jednota SOKOL 
Předklášteří Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

40 Divadlo Prkno Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

41 SK Drásov Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

42 SK Rozdrojovice Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

43 
Sbor dobrovolných hasičů 
Domašov Soukromý - neziskový 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájmové skupiny

Procento 

hlasovacích 

práv (před 

přepočtem)

Vyvážený počet hlasů - 

procento hlasovacích 

práv (po přepočtu)

Počet hlasů na jednotlivce 

ve skupině (matematické 

zaokrouhlení)

Veřejný 

sektor - po 

přepočtu

Soukromý 

sektor - po 

přepočtu

rozvoj obcí 34,88% 25% 0,72 10,75 0,00

podnikání, cestovní ruch 13,95% 25% 1,79 1,79 8,96

sport a volnočasové aktivity 37,21% 25% 0,67 0,67 10,08

zemědělství, lesnictví a životní prostředí13,95% 25% 1,79 0,00 10,75
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Příloha č.2: Složení členské základny MAS po přijetí nové člena. Platné po ukončení tohoto hlasování. 
 
 

  

Partneři MAS 

  Název subjektu Sektor Zájmová skupina 
Počet 
hlasů 

1 Městys  Doubravník Veřejný rozvoj obcí 1 

2 Mikroregion Čebínka Veřejný rozvoj obcí 1 

3 Mikroregion Domašovsko Veřejný sport a volnočasové aktivity 1 

4 Mikroregion Ivančicko Veřejný podnikání, cestovní ruch 1 

5 Mikroregion Kahan dso Veřejný rozvoj obcí 1 

6 Mikroregion Kuřimka Veřejný rozvoj obcí 1 

7 Mikroregion Porta Veřejný rozvoj obcí 1 

8 Obec Drahonín Veřejný rozvoj obcí 1 

9 Obec Jinačovice Veřejný rozvoj obcí 1 

10 Obec Lažany Veřejný rozvoj obcí 1 

11 Obec Lesní Hluboké Veřejný rozvoj obcí 1 

12 Obec Lipůvka Veřejný rozvoj obcí 1 

13 Obec Olší Veřejný rozvoj obcí 1 

14 Obec Přibyslavice Veřejný rozvoj obcí 1 

15 Obec Zbraslav Veřejný rozvoj obcí 1 

16 
Ponávka-svazek obcí Česká, 
Lelekovice, Vranov Veřejný rozvoj obcí 

1 

17 
Svazek obcí Panství hradu 
Veveří Veřejný rozvoj obcí 

1 

18 Bohuslav Šimek 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

19 Bronislav Čech 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

20 GenAgro Říčany, a.s. 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

21 Český svaz včelařů Soukromý - neziskový 
zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

22 KTS EKOLOGIE s.r.o. 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

23 Trnůvka, o.p.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

24 Martin Čech 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

25 Martin Stanek 
Soukromý - 
podnikatelský podnikání, cestovní ruch 

1 

26 
Svaz chovatelů ovcí a koz v 
ČR Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

27 Miroslav Kubizňák 
Soukromý - 
podnikatelský 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

28 
POOSLAVÍ Nová Ves, 
družstvo Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

29 ŠTARHA ENGINEERING s.r.o. Soukromý - neziskový podnikání, cestovní ruch 1 
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30 
Regionální úzkorozchodná 
železnice o.p.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

31 
ASK Lipůvka, občanské 
sdružení Soukromý - neziskový podnikání, cestovní ruch 

1 

32 Hiporehabilitace Brno z.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

33 Jezdecký klub Ranč Loučka Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

34 Mighty Shake Zastávka o.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

35 
Okresní hospodářská komora 
Brno-venkov Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

36 Orel jednota Čebín Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

37 
Tělocvičná jednota Sokol 
Veverské Knínice Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

38 
Tělocvičná jednota SOKOL 
Kuřim Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

39 
Tělocvičná jednota SOKOL 
Předklášteří Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 

1 

40 Divadlo Prkno Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

41 SK Drásov Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

42 SK Rozdrojovice Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

43 
Sbor dobrovolných hasičů 
Domašov Soukromý - neziskový 

zemědělství, lesnictví a životní 
prostředí 

1 

44 HC Mystery Kuřim, z.s. Soukromý - neziskový sport a volnočasové aktivity 1 

 
 
 
 
 
 
S ohledem na velikost a rozsah dalších projednávaných materiálů, jsou přílohou zápisu také následující 
dokumenty samostatných příloh  
k bodu č. 2: Schválení úpravy programového rámce PRV SCLLD 2014 – 2020, včetně úprav finančního a 
indikátorového plánu v souvislosti s navýšením alokace na přechodné období PRV. 

 
Přílohy: 

• Bod_2_PR_PRV_prechodne_obdob_zmena 

• Bod_2_Indikatory_uprava 

• Bod_2_Fin_plan_uprava 
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