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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MIKROREGIONU TELČSKO, z. s. 

Datum a čas konání:  2.10 2020 od 10:00 hod. 

Místo konání: kancelář MAS Telčsko 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu  

3) Volba zapisovatele 

4) Výběr projektů k financování přijatých v rámci 4.výzvy PRV, č.výzvy 

15/000/00000/563/000146/V004 

5) Závěr 

 
 

1) Předsedkyně MAS Telčsko – paní Marie Prknová přivítala členy rady a zahájila jednání. 

Jednání se zúčastnili všichni 3 členové VR. 

2) Výkonná rada schválila program zasedání. 

3) VR zvolila zapisovatelem p. M. Štěpánkovou – manažerku MAS Telčsko. 

4) Členové Výkonné rady MAS Telčsko (dále jen VR) byli seznámeni s přijatými Žádostmi 

o dotaci v rámci 4. výzvy PRV. Bylo přijato celkem 15 projektů. Jedná se v převážně 

o projekty, kdy žadatelem je obec z území MAS Telčsko.  

Paní Marie Prknová a pan Bohumil Novák oznámili, že se cítí býti ve střetu zájmů při 

rozhodování o výběru projektů. Důvodem je skutečnost, že oba zmínění členové VR 

vykonávají funkci v zastupitelstvu své obce- tudíž nevyhoví ustanovení   Etického kodexu 

MAS Mikroregionu Telčsko, z.s., konkrétně bodu č. 1 a č.2.  

Etický kodex MAS Mikroregionu Telčsko, z.s. je přílohou Interních postupů při realizaci 

pro programový rámec PRV MAS Mikroregionu Telčsko, z.s. 

Pan Bohumil Novák je starostou obce Panenská Rozsíčka a paní Marie Prknová je 

místostarostkou obce Černíč. Obec Panenská Rozsíčka i obec Černíč podaly žádost 

v rámci 4. výzvy PRV. Z tohoto důvodu se tedy pan Novák a paní Prknová nemohou 

zúčastnit hlasování.  

Dle Jednacího řádu Výkonné rady MAS Telčsko (článek 4, bod.3) VR rozhoduje 

nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Jelikož jsou celkem 3 členové VR  a dva 

členové VR jsou ve střetu zájmů, VR tedy není oprávněna rozhodnout o výběru projektů. 

V tomto případě, pokud není VR schopna rozhodnout, předá tuto záležitost kontrolnímu 

orgánu, v našem případě je to Dozorčí rada MAS Telčsko, která rozhodne o dalším 

postupu. 

 
 

Usnesení č. 201002/1: Výkonná rada konstatuje, že není oprávněna rozhodnout o výběru projektů 

přijatých v rámci 4.výzvy PRV a to z důvodu střetu zájmu jejích 2 z celkového počtu 3 členů. 

Celou tuto záležitost postupuje Dozorčí radě MAS Mikroregionu Telčsko, která rozhodne o dalším 

postupu. Zároveň pověřuje kancelář MAS Mikroregionu Telčsko o svolání jednání Dozorčí rady  
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v co nejkratším termínu a dále pověřuje paní Magdu Pojerovou, aby seznámila členy Dozorčí rady se 

Zápisem ze zasedání VR ze dne 2. 10. 2020 a s dalším možným postupem v této záležitosti.  

Hlasování: 3 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE 

 

5)   Paní Marie Prknová poděkovala zúčastněným a ukončila jednání VR.  

 

Zapsala: M. Štěpánková, 2. 10. 2020 

 

        

 

        ……………………………….. 

 Marie Prknová 

 předseda Místní akční skupiny 

        Mikroregionu Telčsko, z. s. 

Příloha: Prezenční listina VR  


