
 
 

ZÁPIS ze zasedání  
 DOZORČÍ RADY 

MAS  MIKROREGIONU TELČSKO , z. s. 
 

 
Datum a čas konání: středa 7. 10. 2020 od 10:00 hod 
Místo konání:  Kancelář MAS Telčsko 
 
Program: 

1) Úvod 
2) Zvolení zapisovatele  
3) Informace ze zasedání Výkonné rady MAS Telčsko, ze dne 2. 10. 2020 
4) Stanovení dalšího postupu při výběru projektů k financování v rámci 4. výzvy PRV 
5) Vypracování souhrnné zprávy pro jednání nejvyššího orgánu 
6) Závěr 

 
1) Úvod 

Předsedkyně Dozorčí rady - paní Jana Cechová zahájila zasedání přivítáním přítomných a 
konstatováním usnášeníschopnosti (3 členové – viz prezenční listina). 
 

2) Zvolení zapisovatele  
Dozorčí rada (DR) zvolila zapisovatelem paní Miroslavu Štěpánkovou, kterou pověřila 
vytvořením zápisu z dnešního zasedání. 
 
Usnesení 201007/1:  
Dozorčí rada zvolila zapisovatelkou paní Miroslavu Štěpánkovou.  
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

3) Informace ze zasedání Výkonné rady MAS Telčsko 
Manažerka SCLLD paní Magda Pojerová seznámila členy DR se zápisem z jednání Výkonné rady 
MAS Telčsko (VR), která se konala dne 2. 10. 2020.  
Závěrem z tohoto jednání byla skutečnost, že VR není schopna rozhodnout v záležitosti 
doporučení výběru projektů k financování přijatých v rámci 4. výzvy PRV. Toto je způsobeno 
střetem zájmů 2 členů VR z celkového počtu 3. Konkrétně se jedná o starostu obce Panenská 
Rozsíčka- pana Bohumila Nováka a místostarostku obce Černíč- paní Marii Prknovou. Obě tyto 
obce podali své žádosti o dotaci do 4. výzvy PRV. 
Obec Panenská Rozsíčka podala svoji žádost o dotaci s reg. číslem 2020-146-004-432-027  
a obec Černíč podala svoji žádost o dotaci s reg. číslem 2020-146-004-432-030.  
 
Z tohoto důvodu pověřili členové VR kancelář MAS Telčsko svoláním zasedání Dozorčí rady , 
která je kontrolním orgánem. DR má tedy za úkol prověřit možný střet zájmu u obou uvedených 
členů VR a navrhnout další postup. 
 
DR konstatovala, že skutečně může dojít ke střetu zájmů u obou členů VR  ( pan Bohumil Novák 
a paní Marie Prknová jsou členové zastupitelstva obcí, které podaly žádost o dotaci) a tudíž 
nemůže být splněno ustanovení Etického kodexu MAS Mikroregionu Telčsko, z.s., konkrétně 
bodu č. 1 a č. 2. 



 
 
 
 
Usnesení 201007/2:  
Dozorčí rada konstatuje, že v případě dvou členů VR dochází ke střetu zájmů, který nesplňuje 
Etický kodex MAS Mikroregionu Telčsko, z.s..  Jedná se tedy o většinu členů Výkonné rady (2 ze 
3)  a tudíž Výkonná rada není oprávněna rozhodnout o výběru projektů k financování v rámci 4. 
výzvy PRV.  
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

4) Stanovení dalšího postupu při výběru projektů k financování v rámci 4. výzvy PRV  
 
Z důvodu vzniklé situace se střetem zájmu u většiny členů VR, nemůže být dokončen proces  
výběru projektů k financování ze strany MAS Telčsko. DR shledala, že zájmy MAS Telčsko 
vyžadují, aby tuto mimořádnou situaci namísto VR řešil nejvyšší orgán MAS Telčsko, kterým je 
Členská schůze MAS. Předsedkyně Dozorčí rady- paní Jana Cechová, pověřila tedy kancelář MAS 
Telčsko ke svolání zasedání Členské schůze MAS. Její členové budou seznámeni se závěry 
jednání kontrolního orgánu a musí stanovit další postup v této záležitosti. 
 
Usnesení 201007/3: 
Dozorčí rada pověřuje kancelář MAS Telčsko svoláním nejvyššího orgánu- Členské schůze MAS 
Telčsko, který musí rozhodnout o další postupu výběru projektů k financování přijatých v rámci 
4. výzvy PRV. Termín setkáni Členské schůze MAS Telčsko se uskuteční v nejbližším možném 
termínu, aby mohla být dodržena lhůta pro registraci vybraných projektů na SZIF ( nejpozdjěji 
do 30. října 2020). 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

 
5) Vypracování souhrnné zprávy pro jednání Členské schůze MAS Telčsko 

Z důvodu přehlednosti byla vypracována z jednání kontrolního orgánu Souhrnná zpráva, která 
bude předložena spolu se závěry z dnešního jednání členům Členské schůze MAS Telčsko. 

 
Usnesení 201007/4: 
Členové Dozorčí rady odsouhlasili znění Souhrnné zprávy pro členy nejvyššího orgánu – 
Členskou schůzi MAS Telčsko, která jim bude předložena na jejich zasedání. 
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

6) Závěr  
Paní Cechová ukončila zasedání Dozorčí rady MAS Telčsko a poděkovala přítomným za účast. 
 
  

Zapsala: M. Štěpánková, dne 7. 10. 2020 
 
 

 ………..………………………………….. 
  Jana Cechová 
 Předsedkyně Dozorčí rady  
  Místní akční skupiny 
 Mikroregionu Telčsko, z. s. 


