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Zápis z per rollam hlasování Výběrové komise MAS Sokolovsko 

 

Ve dnech 01.12.2020 od 8:00 až 04.12.2020 do 8:00 proběhlo per rollam hlasování Valné 

hromady partnerů MAS Sokolovsko.  Složení Výběrové MAS Sokolovsko ke dni 01. - 04.12.2020 

viz příloha č. 1. 

 

Hlasování proběhlo k návrhu usnesení: 

Usnesení č. 1/7/2020/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravený long list žádostí podaných v rámci Výzvy 

č. 4 PRV pro Fichi 2 Podpora zemědělských podniků v předložené podobě. 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 17   PROTI: 2 (nehlasující)   ZDRŽEL SE: 1 

 

Usnesení č. 2/7/2020/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravený long list žádostí podaných v rámci Výzvy 

č. 4 PRV pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání v předložené podobě. 

 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 16   PROTI: 2 (nehlasující)   ZDRŽEL SE: 2 

 

Přílohy: 

Text e-mailu k hlasování + přílohy emailu 

Příloha č. 1 – Složení Výběrové komise ke dni 01. – 04. 12. 2020 

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

  

Dne 04. 12. 2020 

 

Manažerka programového rámce PRV CLLD MAS Sokolovsko:  Mgr. Michaela Polláková 
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Příloha: text e-mailu:  

Vážení členové Výběrové komise, 

vyhlašuji per rollam hlasování. Hlasování se týká úpravy bodování preferenčních kritérií u žadatelů PRV 

Statek Lunga s.r.o., Jiří Abrhám, Horský statek Mílov s.r.o a následné úpravy long listů (tzn. seznamu 

projektů seřazených dle získaných bodů). 

 

Dokumenty jakožto podklad k hlasování jste obdrželi v minulém týdnu. Na základě připomínky, kterou 

jsem k nim obdržela, si dovoluji upozornit na nepřesnost, která se v podkladech objevila.  

Žadatel Jiří Abrhám uvádí v Žádosti 2 místa realizace, dle popisu u preferenčního kritéria se nárok na 

body vypočítává aritmetickým průměrem. Ve výzvě SZIFu k úpravě bodování byl uveden součet a ne 

průměr. Proto pan Abrhám má nově obdržet 9 bodů (ne 5 dle žádosti SZIFu), celkově jeho projekt získá 

tedy 59 bodů. Toto je promítnuto do long listu Fiche 5. 

 

Per rollam hlasování proběhne od 01.12.2020 od 8:00 do 04.12.2020 do 8:00.  

Z důvodu toho, že projekt Statku Lunga ovlivňuje long list Fiche 2, a projekty Horského statku Mílov a 

Jiřího Abrháma long list Fiche 5, je třeba hlasovat pro každý long list zvlášť. Proto jsou níže uvedena 2 

usnesení, pro která je třeba hlasovat. Long listy jsou přiložené v příloze. 

 

Usnesení č. 1/7/2020/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravený long list žádostí podaných v rámci Výzvy č. 4 

PRV pro Fichi 2 Podpora zemědělských podniků v předložené podobě. 

 

Otázka: 

Jak se vyjadřujete k návrhu usnesení č. 1/7/2020/VK? 

 

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. 1/7/2020/VK. 

• Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 1/7/2020/VK. 

• Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 1/7/2020/VK. 
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Usnesení č. 2/7/2020/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravený long list žádostí podaných v rámci Výzvy č. 4 

PRV pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikání v předložené podobě. 

 

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. 2/7/2020/VK. 

• Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 2/7/2020/VK. 

• Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 2/7/2020/VK. 

 

VÁŠ EMAIL MUSÍ OBSAHOVAT 2 ODPOVĚDI !!! Pro každé usnesení 1 odpověď. 

 

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

nedojde ke schválení předloženého upraveného bodování, nebude možné ze strany SZIFu naše 

projekty schválit. Proto Vás prosím o co největší součinnost. 

 

V případě nejasností, jak hlasovat, mne kdykoliv kontaktujte  

 

Děkuji za spolupráci, přeji pevné zdraví a příště snad již na viděnou při osobním jednání.
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Příloha emailu: 
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