
 
 
 

Zápis z per rollam hlasování Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko 

 

Ve dnech 13. 10. 2020 od 8:00 až 16. 10. 2020 do 8:00 proběhlo per rollam hlasování Valné 

hromady partnerů MAS Sokolovsko.  Složení Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko ke dni 

13.10.2020 viz příloha č. 1. 

 

Hlasování proběhlo k návrhu usnesení: 

Usnesení č. 1/3/2020/VHP 

Valná hromada partnerů schvaluje návrh využití navýšené alokace v programovém rámci PRV 

a zbývající alokace z roku 2020 v následujícím rozdělením mezi jednotlivé fiche: Fiche 2 - 

4.000.000,- Kč, Fiche 3 - 3.236.539, - Kč, Fiche 5 - 4.000.000, - Kč,  Fiche 6 - 6.000.000,- Kč a 

Fiche 9 - 15.099.386,- Kč a pověřuje kancelář MAS Sokolovsko k dopracování žádosti o změnu 

SCLLD v souvislosti s využitím této navýšené a zbývající alokace. 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 58    PROTI: 20 (včetně nehlasujících)   ZDRŽEL SE: 2 

 

 

 

Přílohy: 

Text e-mailu k hlasování 

Příloha č. 1 – Složení Valné hromady partnerů ke dni 13. 10. 2020 

Příloha č. 2 – e-mailová korespondence o hlasování (neveřejná příloha) 

  

 

 

Dne 16. 10. 2020 

 

Manažerka programového rámce PRV CLLD MAS Sokolovsko:  Mgr. Michaela Polláková 



 
 

 

Příloha: text e-mailu:  

Vážení partneři MAS Sokolovsko, 

vyhlašuji per rollam hlasování Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko. Hlasování se týká 

nového rozdělení alokace pro 5. výzvu PRV MAS Sokolovsko. 

Dokument obsahující návrh rozdělení alokace pro 5. výzvu PRV jste obdrželi s avízem hlasování 

a nyní ho ještě jednou připojuji do přílohy. 

Per rollam hlasování proběhne od 13.10.2020 od 8:00 do 16.10.2020 do 8:00.  

 

Usnesení č. 1/3/2020/VHP 

Valná hromada partnerů schvaluje návrh využití navýšené alokace v programovém rámci PRV 

a zbývající alokace z roku 2020 v následujícím rozdělením mezi jednotlivé fiche: Fiche 2 - 

4.000.000,- Kč, Fiche 3 - 3.236.539, - Kč, Fiche 5 - 4.000.000, - Kč,  Fiche 6 - 6.000.000,- Kč a 

Fiche 9 - 15.099.386,- Kč a pověřuje kancelář MAS Sokolovsko k dopracování žádosti o změnu 

SCLLD v souvislosti s využitím této navýšené a zbývající alokace. 

 

Otázka: 

Jak se vyjadřujete k návrhu usnesení č. 1/3/2020/VHP? 

 

Způsob elektronického hlasování:  

Elektronické hlasování proveďte, prosím, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu 

pollakova@mas-sokolovsko.eu (buď odpovědí na tento e-mail nebo v samostatném e-mailu). 

Do odpovědi nakopírujte, prosím, jednu z níže uvedených možností: 

 

• Souhlasím s návrhem usnesení č. 1/3/2020/VHP. 

• Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 1/3/2020/VHP. 

• Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 1/3/2020/VHP. 

 

V případě, že se do hlasování nezapojíte, bude Vaše odpověď brána jako byste hlasovali proti. 

Pokud nedojde ke schválení předloženého rozdělení alokace PRV pro příští rok, nebudeme 

moci v příštím roce vyhlásit výzvu PRV. Proto Vás prosím o co největší součinnost. 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví. 



 
 

Příloha emailu: 

MAS SOKOLOVSKO – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Původní alokace dle Akceptačního dopisu o schválení PR PRV: 48.137.380,- Kč 

Přehled čerpání ke dni 1.9.2020:  

fiche proplacená či zazávazkovaná alokace 

F2 Podpora zemědělských podniků                           11.323.551,-  

F3 Podpora lesnictví                             3.984.993 ,- 

F4 Podpora zemědělství*                                676.252,-  

F5 Podpora jiného drobného podnikání                             9.628.426,-  

F6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa                             6.152.487,-  

F7 
Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování 
zemědělských produktů*                                542.597,-  

F9 Základní infrastruktura venkova                             8.079.029,-  

celkem "utraceno"            40.387.335,- ze 48.137.380,- Kč  

zbývá                         7.750.045,- 
*F4 a F7 – vypuštěny změnou SCLLD ke dni 2.1.2020, nebudou již vyhlašovány 

Navýšená alokace dle dodatku č. 1  Akceptačního dopisu: 24.585.880,- Kč 

navýšená alokace: 24.585.880,- 
zbývající alokace MAS Sokolovsko: 7.750.045,- 

alokace k dispozici pro výzvy 2021+ 32.335.925,- 

 

Návrh přerozdělení alokace pro 5. výzvu v roce 2021 

 


