
 

Zápis z jednání Rady MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Datum:  10. 3. 2020, Obecní úřad Hrušky u Slavkova 

Přítomni: J. Grolich, P. Kříž, J. Kauf, J. Konečný 

Pracovníci MAS – manažerka H. Tomanová, D. Adamcová 

Omluven:  L. Šmíd 

  

 

Zahájení, technický bod 

Jednání rady spolku zahájil předseda MAS Jan Grolich.  
 

Předsedající konstatoval, že jsou přítomni 4 členové se 4 platnými hlasy z celkového počtu 5 členů. Předseda 
pověřil zápisem Hanu Tomanovou. 

 

Předsedající navrhl následující body jednání dle předem zaslaného programu: 

 

1. Zahájení 

2. Představení projektů podaných v rámci: 6. výzvy MAS (6. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – 

Kulturní památky) 

3. Zjištění střetu zájmu členů Rady spolku, Etické kodexy 

4. Výběr projektů 

5. Závěr 

 

 

Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje program svého jednání. 
Pro: 4 Proti 0 Zdrželo se: 0 

 

Bod 2: Představení projektů podaných v rámci výzvy č. 6 

Následně předsedající předal slovo Daně Adamcové, která představila projekt, jež prošel věcným hodnocením a 

byl doporučen k podpoře Výběrovou komisí: 
 

U výzvy č. 6 na Kulturní památky byl ukončen příjem žádostí 30. 12. 2019 ve 12:00. Do této výzvy byl podán jeden 
projekt.  

• Projekt 1 - Žadatel: Město Slavkov – název projektu: SLAVKOV U BRNA - REVITALIZACE ZÁMECKÉHO 
PARKU – CZV projektu 5 252 025,34 Kč.  

 

Dana Adamcová dále uvedla, že projekt podaný ve výzvě úspěšně prošel hodnocením formálních náležitostí a 

přijatelnosti a následně věcným hodnocením. Byl doporučen k podpoře výběrovou komisí na jejím jednání 14. 2. 

2020 a žadatel následně nepodal žádost o přezkum hodnocení.  
 

Bod 3: Zjištění střetu zájmu členů Rady spolku, Etické kodexy 

Předseda následně všechny vyzval k vyjádření, zda někdo z přítomných je vůči podanému projektu ve střetu 
zájmu. Všichni přítomní členové Rady uvedli, že nejsou k výše uvedenému projektu ve střetu zájmu a podepsali 
etické kodexy. Etické kodexy jsou uloženy na MAS. 
 

 



 

Bod 4: Výběr projektů 

Předseda uvedl, že členové dostali v rámci pozvánky i zápis z posledního jednání Výběrové komise, na kterém 
došlo k hodnocení projektu. Projekt je dle dosaženého počtu bodů uveden níže v tomto zápisu. 
 

 

Následně se v rámci jednání přistoupilo k hlasování o projektu a vytvoření seznamu vybraných projektů 
k podpoře - doporučených/nedoporučených projektů k financování podaných ve výzvě viz další strana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výzva č. 6 MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní památky (číslo výzvy MAS – 050/06_16_073/CLLD_17_03_001) 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené 
body 

Projekt doporučen/nedoporučen k podpoře 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0013069 SLAVKOV U BRNA - 

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO 
PARKU 

Město Slavkov 
u Brna 

5 252 025,34 Kč 40 Projekt doporučen k podpoře – projekt splnil podmínky 
věcného hodnocení 

 

Předseda dal hlasovat o projektu podaném v rámci šesté výzvy MAS.  
 

Usnesení č. 2: 

Rada spolku schvaluje finanční podporu pro předložený projekt a doporučuje projekt k financování v šesté výzvě MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Kulturní 
památky (číslo výzvy MAS – 050/06_16_073/CLLD_17_03_001). 

Číslo projektu Název projektu  Žadatel  CZV projektu Přidělené 
body 

Projekt doporučen/nedoporučen k financování 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0013069 SLAVKOV U BRNA - 

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO 
PARKU 

Město Slavkov 
u Brna 

5 252 025,34 Kč 40 Projekt vybrán k podpoře - doporučen k financování 

 

Výsledek hlasování:  PRO – 4 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE - 0 

 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

Bod 5: Závěr 

Členové rady neměli dalších dotazů. 

 

 

 




