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Předmět mimořádného elektronického hlasování:  
 

Bod programu 

1. Mimořádná aktualizace příloh Dohody o investicích SR MAP - nově doplněná příloha č. 3 Dohody 
o investicích - investiční priority organizací spadajících do území řešeného projektem MAP II.ORP 
VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676   

 

Podkladové materiály: zaslány dne 18. 1. 2021 elektronickou poštou 
  

Bod 1:  Hlasovací formulář – vzor k vyplnění 

 Mimořádná aktualizace příloh Dohody o investicích SR MAP – nově doplněná příloha č. 3  

 Dohody o investicích - investiční priority organizací spadajících do území řešeného projektem  

 MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE, reg. č.  

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676   

 

 
 
 
 

Z Á P I S  
ŘV-

EH02_2021 

Název akce: 

Mimořádné elektronické hlasování ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROJEKTU MAP II  
 
Mimořádné elektronické hlasování Řídícího výboru projektu MAP II v souladu s článkem IV., 
odstavec 3 Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II k mimořádné aktualizaci příloh Dohody 
o investicích Strategického rámce MAP ORP Uherské Hradiště, která spočívá v doplnění zcela nové 
přílohy č. 3 Dohody o investicích - investiční priority organizací spadajících do území řešeného 
projektem MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU – OSTROŽSKO – KUNOVICE, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676. 

Přítomni: 

Počet členů Řídícího výboru, kteří odeslali hlasovací formulář ve 
stanoveném termínu: 25 osob 
 Celkový počet členů Řídícího výboru (aktuální seznam schválený Řídícím výborem dne 4. 12. 

2020): 31 osob 

Datum konání: 
Elektronické hlasování: od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 
 Elektronické hlasování členů Řídícího výboru prostřednictvím vyplněných a podepsaných 

hlasovacích lístků 

Místo konání: ----- 

Čas konání: ----- 

Zapsal: Ing. Pavelová 
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Popis průběhu mimořádného elektronického hlasování Řídícího výboru projektu MAP II vč. 
výsledků hlasování: 
 

Úvod 

Popis: 

- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru projektu MAP II (dále jen „Řídící 
výbor“) se uskutečnilo mimořádné elektronické hlasování Řídícího výboru, jehož předmětem 
hlasování byla mimořádná aktualizace příloh Dohody o investicích Strategického rámce MAP ORP 
Uherské Hradiště. 
 

- Podkladový materiál k bodu 1, jenž je předmětem hlasování, byl všem členům Řídícího výboru 
zaslán elektronickou poštou dne 18. 1. 2021. 

 

- Mimořádné elektronické hlasování Řídícího výboru probíhalo od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 
prostřednictvím hlasovacího lístku. Každý člen Řídícího výboru svůj hlasovací lístek vyplnil, podepsal 
a zaslal projektovému manažerovi ke kompletaci coby podklad ke zpracování zápisu.  

 

- V souladu s odstavcem 3 článku IV. Jednacího řádu Řídícího výboru je elektronické hlasování 
platné, pokud se v termínu určeném pro vyjádření k návrhu vyjádří emailem alespoň polovina všech 
členů ŘV: 

o k 22. 1. 2021 bylo obdrženo celkem 25 platných hlasovacích lístků (tj. řádně 
vyplněných a podepsaných ve stanoveném termínu) členů Řídícího výboru, tj. 80,65% 
z celkového počtu (nadpoloviční většina), tudíž je hlasování platné. 

o detailní přehled výsledků hlasování je součástí přílohy č. 1 tohoto zápisu. 

Bod 1. Mimořádná aktualizace příloh Dohody o investicích SR MAP - nově doplněná 

příloha č. 3 Dohody o investicích - investiční priority organizací spadajících do území 

řešeného projektem MAP II.ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - KUNOVICE, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676   

Popis: 
- Předložení ke schválení mimořádné aktualizace příloh Dohody o investicích Strategického rámce 

MAP ORP Uherské Hradiště, která byla provedena v návaznosti na doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj a která spočívá v doplnění zcela nové přílohy č. 3 Dohody o investicích - investiční 
priority organizací spadajících do území řešeného projektem MAP II. ORP VESELÍ NAD MORAVOU 
- OSTROŽSKO - KUNOVICE, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676: 

o Jedná se o již schválené projekty organizací nacházejících se na území obcí Boršice u 
Blatnice, Hluk, Kunovice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves a Uherský Ostroh, které 
jsou od února 2018 součástí území řešeného projektem MAP II. ORP VESELÍ NAD 
MORAVOU - OSTROŽSKO – KUNOVICE, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676, 
jehož realizátorem je MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s..  
Jedná o navrácení již schválených investičních záměrů MAP, které byly v rozporu s 
pokyny ŘO OP VVV vypuštěny, jelikož tyto musí být z důvodu vazeb na kontrolu 
udržitelnosti IROP součástí tabulky investičních priorit. 

o Příloha č. 1 IROP a příloha č. 2 Ostatní, které byly schválené Řídícím výborem dne 4. 12. 
2020 v rámci korespondenčního hlasování jsou beze změny. 

Výsledky elektronického hlasování: 

- Celkový počet platných hlasovacích lístků: 25 
o SCHVALUJI: 25, tj. 100% 
o NESCHVALUJI: 0, tj. 0% 

Závěr: 
Řídící výbor schvaluje mimořádnou aktualizaci příloh Dohody o investicích Strategického rámce 

MAP (verze 2.3) o nově doplněnou přílohu č. 3 Dohody o investicích - investiční priority organizací 

spadajících do území řešeného projektem MAP II.ORP VESELÍ NAD MORAVOU - OSTROŽSKO - 

KUNOVICE, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009676. 
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Příloha 1 zápisu: 
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Zápis ověřili 
 

Ověřovatelé zápisu Podpis 

Mgr. Oldřich Vávra, předseda Řídícího výboru   

Ing. Dana Stojnová, člen Řídícího výboru  

Mgr. Jan Vorba, člen Řídícího výboru  

 
 
 

V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 


