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Zápis z per rollam hlasování Výběrové komise MAS Sokolovsko 

 

Ve dnech 08.02.2021 od 9:00 až 11.02.2021 do 9:00 proběhlo per rollam hlasování Výběrové 

komise MAS Sokolovsko.  Složení Výběrové MAS Sokolovsko ke dni 08. - 11.02.2021 viz příloha 

č. 1. 

 

Hlasování proběhlo k návrhu usnesení: 

Návrh usnesení č. 1/1/2021/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 2 Podpora zemědělských 

podniků (přidání 2 nových preferenčních kritérií a úpravu bodů jednotlivých preferenčních 

kritérií) v předložené podobě. 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 17   PROTI: 3 (včetně nehlasujících)   ZDRŽEL SE: 0 

 

Návrh usnesení č. 2/1/2021/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 3 Podpora lesnictví (přidání 

nového preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v předložené 

podobě. 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 18   PROTI: 2 (nehlasující)        ZDRŽEL SE: 0 

 

Návrh usnesení č. 3/1/2021/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 5 Podpora jiného drobného 

podnikání (přidání nového preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních 

kritérií) v předložené podobě. 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 18   PROTI: 2 (nehlasující)        ZDRŽEL SE: 0 
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Návrh usnesení č. 4/1/2021/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí 

lesa  (přidání  2 nových preferenčních kritérií  a úpravu bodů jednotlivých preferenčních 

kritérií) v předložené podobě. 

Hlasování o návrhu: 

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

 

Návrh usnesení č. 5/1/2021/VK 

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 9 Základní infrastruktura 

venkova (přidání nového preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních 

kritérií) v předložené podobě. 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 18   PROTI: 2 (nehlasující)        ZDRŽEL SE: 0 

 

Přílohy: 

Text e-mailu k hlasování  

Příloha č. 1 – Složení Výběrové komise ke dni 08. - 11.02.2021 

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

  

 

 

 

Dne 11.02.2021 

 

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 preferenčních kritérií - zařazení nových 
preferenčních kritérií a úprava bodování stávajících preferenčních kritérií. 
 
Dokumenty jakožto podklad k jednání jste obdrželi 27. ledna 2021. Tyto podklady byly následně 
podrobně prodiskutovány a upraveny na online jednání dne 3. února 2021. Nově navržená kritéria 
byla ze strany členů VK akceptována, jen po vzájemné diskuzi byly upraveny body u jednotlivých 
preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche.  
 
V příloze zasílám konečné znění fichí, kritérií a bodů, tak jak bylo projednáno. 
 
Per rollam hlasování proběhne od pondělí 08.02.2021 od 9:00 do čtvrtka 11.02.2021 do 
9:00. Výsledek hlasování obdržíte do 2 dnů po ukončení hlasování na e-mail formou zápisu z per 
rollam hlasování. 
 
Způsob elektronického hlasování:  
Elektronické hlasování proveďte, prosím, zasláním své odpovědi  e-mailem 
na  adresu pollakova@mas-sokolovsko.eu (buď rovnou odpovědí na tento e-mail nebo 
vykopírováním odpovědí do samostatného e-mailu). Stačí vykopírovat a zaslat Vámi zvolené 
odpovědi vč. čísla usnesení, nemusíte kopírovat celé texty usnesení. 
 
Je třeba schválit znění každé fiche, proto budete hlasovat pro 5 usnesení a Váš email MUSÍ 
OBSAHOVAT 5 HLASOVACÍCH ODPOVĚDÍ !!! 
 
Návrh usnesení č. 1/1/2021/VK 
Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 2 Podpora zemědělských podniků 
(přidání 2 nových preferenčních kritérií a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v předložené 
podobě. 

Souhlasím s návrhem usnesení č. 1/1/2021/VK. 
Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 1/1/2021/VK. 
Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 1/1/2021/VK. 
 

Návrh usnesení č. 2/1/2021/VK 
Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 3 Podpora lesnictví (přidání nového 
preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v předložené podobě. 

Souhlasím s návrhem usnesení č. 2/1/2021/VK. 
Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 2/1/2021/VK. 
Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 2/1/2021/VK. 

 

Návrh usnesení č. 3/1/2021/VK 
Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 5 Podpora jiného drobného 
podnikání (přidání nového preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v 
předložené podobě. 

mailto:pollakova@mas-sokolovsko.eu
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Souhlasím s návrhem usnesení č. 3/1/2021/VK. 
Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 3/1/2021/VK. 
Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 3/1/2021/VK. 

 

Návrh usnesení č. 4/1/2021/VK 
Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí 
lesa  (přidání  2 nových preferenčních kritérií  a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v 
předložené podobě. 

Souhlasím s návrhem usnesení č. 4/1/2021/VK. 
Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 4/1/2021/VK. 
Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 4/1/2021/VK. 

 

Návrh usnesení č. 5/1/2021/VK 
Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje upravené znění Fiche 9 Základní infrastruktura venkova 
(přidání nového preferenčního kritéria a úpravu bodů jednotlivých preferenčních kritérií) v předložené 
podobě. 

Souhlasím s návrhem usnesení č. 5/1/2021/VK. 
Nesouhlasím s návrhem usnesení  č. 5/1/2021/VK. 
Zdržuji se hlasování k návrhu usnesení  č. 5/1/2021/VK. 

 
 
V případě, že se do hlasování nezapojíte, bude Vaše odpověď brána jako byste hlasovali 
proti. Pokud nedojde ke schválení předložených úprav preferenčních kritérií, může dojít k výraznému 
zpoždění vyhlášení letošní výzvy PRV. 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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