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Zápis z jednání revizního výboru MAS Region HANÁ 
ze dne 15. 10. 2020 

 
V Náměšti na Hané 
15.10.2020, od 16:00 
Členové RV: Zdeňka Koppová, Josef Žák, Mgr. Miloš Kuruc, Ing. Michal Tichý, Ing. Miroslav Hochvald 
 
Revizní výbor se sešel k opětovnému projednání projektů 6. výzvy v programovém rámci PRV (čl. 20) 
strategie CLLD, na základě výzvy Rady MAS z jejího zasedání ve čtvrtek 15.10.2020.  
Rada přijala usnesení:  
Usnesení:  
Vzhledem k tomu, že na 11. zasedání Rady MAS je většina hlasujících členů Rady ve střetu zájmu u 
některého z 82 podaných projektů 6. výzvy v programovém rámci PRV (čl. 20) strategie CLLD Regionu 
HANÁ, není v této výzvě Rada oprávněna rozhodnout o výběru projektu. U projektů, u nichž není ve 
střetu zájmu, doporučuje jejich schválení a k podpoře. Celou věc tímto postupuje Reviznímu výboru k 
opětovnému projednání a pověřuje kancelář MAS předáním všech relevantních podkladů RV. 
 
Dle shledání revizního výboru lze konstatovat, že: 

- rada MASA Region HANÁ byla na svém 11. zasedání ve střetu zájmů jako celek 
- na 11. zasedání opětovně projednávala projekty 6. výzvy na základě opětovného jednání 

výběrové komise, která se jako celek prohlásila za podjatou. Tuto věc již RV projednal kladně, a 
doporučil radě postup schválit, neboť při hodnocení jednotlivých projektů bylo postupováno 
s vyloučením střetů zájmů.  

- projekty byly projednány také již na 10. zasedání, kdy byly projednány po částech, bez 
přítomnosti osob ve střetu. Na 10. zasedání dle názoru Revizního výboru byla věc projednána 
správně, v souladu s interními postupy PRV, a projekty byly správně schváleny. 

- v této situaci by nepomohlo ani případné svolání jednání na jiný termín, neboť by se situace 
opakovala. 

- Vzhledem k tomu, že to vyžadují zájmy MAS – pro schválení podpořených projektů 6. výzvy a 
jejich další administraci, doporučuje RV hlasování v této věci nejvyššího orgánu MAS – hlasování 
Valné hromady 

- Valné hromadě bude přednesena situace a bude požádána o hlasování formou Per-Rollam ke 
schválení výběru 82 projektů 6. výzvy programového rámce PRV 

 
Závěr:  
Revizní výbor Regionu HANÁ potvrzuje legitimnost výběru projektů 6. výzvy PRV. Vzhledem k množství 
projektů (82) je zřejmé, že u jednotlivých projektů dochází ve VK i Radě ke střetu zájmů (prakticky 
většina obcí nebo spolků z těchto obcí žádala). Přesto Výběrová komise i Rada MAS postupovali 
maximálně transparentně, nediskriminačně, a při projednávání jednotlivých projektů byly střety zájmů 
vyloučeny. Oba orgány se však nemohou prohlásit bez střetů jako celek. Výběrová komise i Rada MAS 
tedy v maximální možné míře postupovali podle schválených interních postupů MAS, v souladu se 
stanovami a jednacími řády. 
 
Revizní výbor Regionu HANÁ vyzývá Předsedkyni MAS a kancelář MAS k iniciování hlasování Valné 
hromady formou Per-Rollam ve věci schválení výběru 82 projektů 6. výzvy programového rámce PRV. 
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Návrh usnesení:  
 
Valná hromada potvrzuje výběr 82 projektů 6. výzvy v programovém rámci PRV (čl. 20) strategie CLLD 
Regionu HANÁ. 
 
 
 
 
Dne 15. 10. 2020  

Zapsal: 

Ing. Michal Tichý, v.r. 

Předseda revizního výboru 
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