
 

 

 

Zápis z hlasování Pléna MAS Rokytná, o.p.s. Per Rollam ve 

dnech 15. 06. 2021 – 20. 06. 2021 18:00 hod 

Věc:  

1.) Schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rokytná, 
o.p.s. na základě výstupů MID-TERM Evaluace 

2.) Schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rokytná, 
o.p.s. na základě Dodatku č. 1 Akceptačního dopisu (č.j. 7623/2020-MZE-14113) 

3.) Souhlas s případným navýšením alokace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Rokytná, o.p.s. pro přechodné období Programu rozvoje venkova – 
využití nové alokace 

 

 

Návrh usnesení: 

1.) Schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rokytná, 
o.p.s. na základě výstupů MID-TERM Evaluace. 

 

Plénum MAS schválilo 26.6.2019 Evaluační zprávu, která je výstupem mid-term evaluaci. Evaulační 

zpráva byla 30. 6. 2019 předložena ke schválení na Řídící orgán. Mid-term evaluace byla  Řídícím 

orgánem schválena dne 18. Října 2019. Dle schválených doporučení z Mid-term evaluace 

předkládáme návrh na změnu SCLLD ve věci: 

- Zrušení Fiche 6.5.1.A Podpora komunitně vedeného místního rozvoje, přesun 
disponibilních zdrojů v objemu Podpory 1.265.020,- Kč ve prospěch Fiche 4.6.1.A  
Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců 

- Zrušení Fiche 4.6.4.A Zlepšování lesnické infrastruktury, přesun disponibilních 
zdrojů v objemu Podpory 2.500.000,-- Kč ve prospěch nové Fiche 3.3.1.A Investice 
do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost – článek 20. 
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Veřejná prostranství 
v obcích, Mateřské a základní školy, Hasičské zbrojnice, Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven – stanoveno na základě ukončeného dotazníkového 
šetření – jeho výsledků - mezi všemi obcemi na území MAS Rokytná). 

 

Finanční plán po změně SCLLD dle MID-TERM Evaluace je přílohou č. 1 

 

 



 

 

Návrh usnesení PLMAS/01/20062021: 
Plénum MAS schvaluje změnu SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. dle výstupů Mid-term 
evaluace. 

 

2.) Schválení změny Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rokytná, 
o.p.s. na základě Dodatku č. 1 Akceptačního dopisu (č.j. 7623/2020-MZE-14113). 

 

Na základě Dodatku č. 1 Akceptačního dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje 

venkova SCLLD ze dne  pro území MAS Rokytná (č.j. 7623/2020-MZE-14113) je pro realizaci 

Programového rámce PRV navýšena alokace pro realizaci o částku 14.403.270,- Kč podpory. Na 

základě výstupů Mid-term evaluace a výsledků dotazníkového šetření mezi všemi obcemi na území 

MAS Rokytná předkládáme návrh na změnu SCLLD území MAS Rokytná. 

- Navýšení Fiche 4.6.1.A  Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců o 
prostředky Podpory ve výši 2.000.000,-- Kč. 

- Navýšení Fiche 4.6.2.A Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářská a 
lesnických produktů o prostředky Podpory ve výši 403.270,-- Kč 

- Navýšení Fiche  3.3.1.A Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas 
spolkovou činnost o prostředky Podpory ve výši 12.000.000,- Kč 

 

Finanční plán po změně SCLLD dle Dodatku č. 1 Akceptačního dopisu je přílohou č. 2 

 

Návrh Usnesení PLMAS/02/20062021:  

Plénum MAS schvaluje změnu SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. na základě Dodatku č. 1 

Akceptačního dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova SCLLD 

pro území MAS Rokytná. 

 

3.) Souhlas s případným navýšením alokace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Rokytná, o.p.s. pro přechodné období Programu rozvoje venkova – 
Informační sdělení č.j. MZE-31542/2021/-14113–  Informace o přechodném období 
a možnosti využít novou alokaci. 

 

Na základě Informace o přechodném období a možnosti využít novou alokaci, je otevřena možnost 

pro přechodné období navýšení alokace pro realizaci Programového rámce Programu rozvoje 

venkova SCLLD pro území MAS Rokytná. V případě SCLLD pro území MAS Rokytná se může jednat o 

částku Podpory v objemu 7.626.400,-- Kč. 

 

Návrh Usnesení PLMAS/03/20062021:  



 

 

Plénum MAS souhlasí s případným navýšením alokace SCLLD pro území MAS Rokytná pro 

přechodné období Programu rozvoje venkova. 

Hlasováním Per Rollam proběhlo ve dnech 15. 06. 2021 – 20. 06. 2021 do 18:00 hod. 

Hlasování se účastnilo 23 partnerů. Veřejný sektor se účastnil z 21,74%, a žádná zájmová skupina 

nepřekročila 50% hlasů. 

PRO 23 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 15 

 

Plénum MAS Rokytná, o.p.s. schvaluje Usnesení: 

- Usnesení PLMAS/01/20062021: 
Plénum MAS schvaluje změnu SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. dle výstupů Mid-term 

evaluace. 

- Usnesení PLMAS/02/20062021:  
Plénum MAS schvaluje změnu SCLLD MAS Rokytná, o.p.s. na základě Dodatku č. 1 
Akceptačního dopisu o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova 
SCLLD pro území MAS Rokytná. 
 

- Usnesení PLMAS/03/20062021:  
Plénum MAS souhlasí s případným navýšením alokace SCLLD pro území MAS Rokytná 

pro přechodné období Programu rozvoje venkova. 

 

 

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala 
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