






Dobrý den Verčo, 

díky a zasílám hlasování. Jen mám jednu drobnou připomínku - viz níže vyžlucené - není to chyba,
nemělo by být od r. 2021?

Mějte se hezky, M. Kotasová Adámková 

Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. 

po 24. 1. 2022 v 14:23 odesílatel Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz> napsal: 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.
 

Komu:
MK

24. 1. 2022, 16:27Marie Kotasová Adámková  ma.adamkova@gmail.com

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz


Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV
SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené
žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují
pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných
požadavků ze strany ŘO PRV.
 
SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 

Jméno a příjmení: Marie Kotasová Adámková
Organizace/obec/subjekt: spolek Přátelé Bohumilic
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Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 
 
Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

https://email.seznam.cz/download/b/kFyMxddrWavnl0J2SaOyaX4ZnedcuGmiZE8oHvooQHKPgmQD21ORN8Y1CD_SwRTL700gV6k/noname
https://email.seznam.cz/download/j/kFyMxddrWavnl0J2SaOyaX4ZnedcuGmiZE8oHvooQHKPgmQD21ORN8Y1CD_SwRTL700gV6k/noname
mailto:veronika.mikulicova@email.cz
https://email.seznam.cz/download/j/kFyMxddrWavnl0J2SaOyaX4ZnedcuGmiZE8oHvooQHKPgmQD21ORN8Y1CD_SwRTL700gV6k/noname


 
 
S přátelským pozdravem
 
Tomáš Bílek
Starosta obce Vrbice
Vrbice č. 89
691 09 Vrbice
+420 606 728 388
starosta@vrbice.cz
www.vrbice.cz
 
OBEC VRBICE
Vesnice Jihomoravského kraje roku 2014 

 

From: Veronika Mikulicová [mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz]  
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz;
starosta@boleradice.cz; starosta@vrbice.cz; starosta@bore�ce.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz;
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com;
Ladislav.Safarik@seznam.cz; info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chva�kova@gmail.com; MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com> 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Komu:
TB

25. 1. 2022, 10:46Tomáš Bílek  starosta@vrbice.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:starosta@vrbice.cz
http://www.vrbice.cz/


 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
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Stáhnout všechny přílohy

předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení:Tomáš Bílek,
Organizace/obec/subjekt: Obec Vrbice
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz

https://email.seznam.cz/download/b/BqzeKKv6I3eYw3yw93Q9TL1kmkrJM9IRgbIr-aaPm4hdysFDGDbuZwXYD6KR5JuuLPAnuuo/image001.png
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po 24. 1. 2022 v 14:23 odesílatel Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz> napsal: 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.
 

 
Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 

Komu:
JC

25. 1. 2022, 13:13Jana ch108  janach108@gmail.com

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz


SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV
SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené
žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují
pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných
požadavků ze strany ŘO PRV.
 
SOUHLASÍM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení: Jana Charvátová
Organizace/obec/subjekt: FO
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 
 
Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 
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Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže uvedené
tabulky.

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci 3.
Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené žádosti o
změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují pracovníky
kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze
strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Komu:
RK

24. 1. 2022, 14:33Radim Křivánek  midar.krivanek@gmail.com

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Jméno a příjmení: Radim Křivánek 
Organizace/obec/subjekt: Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna 

po 24. 1. 2022 v 14:23 odesílatel Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz> napsal: 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 

mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz
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Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV
SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené
žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují
pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných
požadavků ze strany ŘO PRV.
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 

Jméno a příjmení:
Organizace/obec/subjekt: 
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 
 
Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

https://email.seznam.cz/download/b/gVKEJRZIn4Yapb_MBewSyd65fUc8GInCBC_IflpI4BIv4sSje_M34CaVaJ8yIXQrD62Atwk/noname
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David Ludín
Předseda spolku

 

vinari.nemcicky@gmail.com
+420 777 255 842

Vinaři Němčičky,

zapsaný spolek 

IČ: 01350609 

Č.Ú.: 257871194/0300 

www.vinarinemcicky.cz 
FB Vinaři Němčičky 

Sídlo: 

Němčičky 221
Němčičky, 69107 

 

po 24. 1. 2022 v 14:22 odesílatel Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz> napsal: 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.
 

Komu:
DL

24. 1. 2022, 16:29David Ludín  info@vinarinemcicky.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:vinari.nemcicky@gmail.com
https://mailtrack.io/trace/link/28f9f2fc33f6429eeb4f10cd42c8476b66d1e9a8?url=http%3A%2F%2Fwww.vinarinemcicky.cz%2F&userId=7500061&signature=14d417a775c09855
mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz


Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/(nehodící škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/ (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV
SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené
žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují
pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných
požadavků ze strany ŘO PRV.
 
SOUHLASÍM(nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
 

Jméno a příjmení: David Ludín
Organizace/obec/subjekt: Vinaři Němčičky z.s.
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Stáhnout Zobrazit ›

 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 
 
Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

https://email.seznam.cz/download/b/H43w3SCPZO2i5O7fMVDKgZbxhR90UEG6XFcANuIQWFrnqpwbszt5at5NIFfq2Szjx2U4b0E/noname
https://email.seznam.cz/download/j/H43w3SCPZO2i5O7fMVDKgZbxhR90UEG6XFcANuIQWFrnqpwbszt5at5NIFfq2Szjx2U4b0E/noname
mailto:veronika.mikulicova@email.cz
https://email.seznam.cz/download/j/H43w3SCPZO2i5O7fMVDKgZbxhR90UEG6XFcANuIQWFrnqpwbszt5at5NIFfq2Szjx2U4b0E/noname


Ahoj Verčo,
níže posílám souhlasy ke všem bodům.
Jméno a příjmení: Lukáš Stávek
Organizace/obec/subjekt: Cestovní agentura IDEAL/Hustopeče
 
Hezký den.
 
S pozdravem
 
Lukáš Stávek
autorizovaný osobní cestovní poradce 

Cestovní agentura IDEAL 
Dukelské nám. č. 1,  693 01  Hustopeče
zájezdy na míru  –  centrum  cestování 

mobil:           +420 603 534595 

e-mail:             info@caideal.cz
web:                 www.caideal.cz
tel/fax: +420519413027, skype: caideal 

IDEÁLNÍ   DOVOLENÁ
 
 
 
 
 

From: Veronika Mikulicová [mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz] 
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz; starosta@boleradice.cz;
starosta@vrbice.cz; starosta@boretice.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz; vedouci@ekocentrum-
trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz;
info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chvatikova@gmail.com; MAS Hustopečsko 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 
Vážení členové MAS,
 

Komu:
LS

25. 1. 2022, 15:34Lukáš Stávek  lukas.stavek@centrum.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:info@caideal.cz
http://www.caideal.cz/


obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).



Přílohy
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SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz

Bez virů. www.avg.com
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Ahoj Verčo,
níže posílám souhlasy ke všem bodům.
Jméno a příjmení: Lukáš Stávek
Organizace/obec/subjekt: Svazek obcí Modré Hory
 
 
Hezký den.
 
S pozdravem
 
Lukáš Stávek
manažer 
Svazek obcí Modré Hory 
mobil: +420 603 534 595, e-mail: info@modrehory.cz , web: www.modrehory.cz

 
 

From: Veronika Mikulicová [mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz] 
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz; starosta@boleradice.cz;
starosta@vrbice.cz; starosta@boretice.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz; vedouci@ekocentrum-
trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz;
info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chvatikova@gmail.com; MAS Hustopečsko 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV

Komu:
MH

25. 1. 2022, 15:33Modré Hory - Lukáš Stávek  info@modrehory.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:info@modrehory.cz
http://www.modrehory.cz/


 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)



Přílohy

Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.
 

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení:
Organizace/obec/subjekt: 
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz
 

Bez virů. www.avg.com
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Stáhnout všechny přílohy
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Hezký den
posílám zpět souhlasné vyjádření ke všem třem bodům.

Hana Potměšilová

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz> 
Komu: janach108@gmail.com, midar.krivanek@gmail.com, Ladislav.Safarik@seznam.cz,
konecny@graweb.com, stavekp@seznam.cz, jan@jstavek.cz, libor@sadilek.hu,
lukas.stavek@centrum.cz, j.samson@vinarstviusamsonu.cz, anemeckova@seznam.cz,
biza@hands.cz, robadalova@seznam.cz, ma.adamkova@gmail.com, info@sklepunovaku.cz,
lubos.zborovsky@seznam.cz, predseda@sokolkobyli.cz, prchal@girasole.cz, reditel@betlem.org,
popice@email.cz, starosta@brumovice.cz, starostka@hustopece.cz, starosta@borkovany.cz,
starosta@nikolcice.cz, starosta@boleradice.cz, starosta@vrbice.cz, starosta@boretice.cz,
starosta@kobyli.cz, starosta@nemcicky.cz, vedouci@ekocentrum-trkmanka.com,
jana.krutakova@hantaly.cz, vinari.nemcicky@gmail.com, Ladislav.Safarik@seznam.cz,
info@modrehory.cz, koordinator@sedova.cz 
Datum: 24. 1. 2022 14:23:20 
Předmět: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV

Vážení členové MAS,

obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.

Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.

Komu:
HP

24. 1. 2022, 14:35Hana Potměšilová  H.Potmesilova@seznam.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).

SOUHLASÍM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené žádosti o
změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují pracovníky
kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze
strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: Hana Potměšilová
Organizace/obec/subjekt: Město Hustopeče
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Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.

Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová

--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

https://email.seznam.cz/download/b/lAVLCrgpUZxHjlCDIuXfLuMCOCi5w1RlCUSNQd-jrbUyuQFM_shNOys-rYC3SjmMclbFmIw/undefined
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From: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz>  
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz;
starosta@boleradice.cz; starosta@vrbice.cz; starosta@bore�ce.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz;
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com;
Ladislav.Safarik@seznam.cz; info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chva�kova@gmail.com; MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com> 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 

Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Komu:
MP

24. 1. 2022, 23:59Miroslav Prchal  prchal@girasole.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/ (nehodící škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/ (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM/ (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Jméno a příjmení: Miroslav Prchal
Organizace/obec/subjekt: Girasole z. s. Hustopeče
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz

https://email.seznam.cz/download/b/y-Od7k6o7nsdgRjUT6E7EkculAwFJ_AJrbgRJbNHyalWlW1oYuzok48iEWQbLp1wljopfHA/image001.png
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Hlasování PER ROLLAM
 
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)

Komu:
SN

26. 1. 2022, 7:31Starosta Nikolčice  starosta@nikolcice.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení: Karel Rainet
Organizace/obec/subjekt: Obec Nikolčice
 
 
    Karel Rainet
   starosta obce Nikolčice          
    Mobil: 723 723 655
e-mail: starosta@nikolcice.cz
     web: www.nikolcice.cz

                  
 

From: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz>  
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz;
starosta@boleradice.cz; starosta@vrbice.cz; starosta@bore�ce.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz;
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com;
Ladislav.Safarik@seznam.cz; info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chva�kova@gmail.com; MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com> 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 

Vážení členové MAS,
 

mailto:starosta@nikolcice.cz
http://www.nikolcice.cz/


obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
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SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení:
Organizace/obec/subjekt: 
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz
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Libor Sadílek
+420 725 841 048
libor@sadilek.hu

 

 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Komu:
LI

25. 1. 2022, 8:13libor@sadilek.hu  libor@sadilek.hu

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV

mailto:libor@sadilek.hu


Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM/NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Jméno a příjmení:
Organizace/obec/subjekt: 
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz
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From: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz>  
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz;
starosta@boleradice.cz; starosta@vrbice.cz; starosta@bore�ce.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz;
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com;
Ladislav.Safarik@seznam.cz; info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chva�kova@gmail.com; MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com> 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 

Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Komu:
ST

24. 1. 2022, 14:49starosta@nemcicky.cz  starosta@nemcicky.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 



Přílohy
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Jméno a příjmení:       Zbyněk Slezák
Organizace/obec/subjekt:    obec Němčičky
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz

https://email.seznam.cz/download/b/5gcAZIJFeXBdW3RqVDXxiHk43obTGaqDY65rv0VJg1OIYyfiVPJS48EUy95NIFfq6Czj9iY/image001.png
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Zdravím. Jsem v zahraničí na dovolené,  tak snad to přijde i s telefonu. Pěkný den.

Odesláno z mého zařízení Galaxy

-------- Původní zpráva --------
Od: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz>
Datum: 24.01.22 14:22 (GMT+01:00)
Komu: janach108@gmail.com, midar.krivanek@gmail.com, Ladislav.Safarik@seznam.cz,
konecny@graweb.com, stavekp@seznam.cz, jan@jstavek.cz, libor@sadilek.hu,
lukas.stavek@centrum.cz, j.samson@vinarstviusamsonu.cz, anemeckova@seznam.cz,
biza@hands.cz, robadalova@seznam.cz, ma.adamkova@gmail.com, info@sklepunovaku.cz,
lubos.zborovsky@seznam.cz, predseda@sokolkobyli.cz, prchal@girasole.cz, reditel@betlem.org,
popice@email.cz, starosta@brumovice.cz, starostka@hustopece.cz, starosta@borkovany.cz,
starosta@nikolcice.cz, starosta@boleradice.cz, starosta@vrbice.cz, starosta@boretice.cz,
starosta@kobyli.cz, starosta@nemcicky.cz, vedouci@ekocentrum-trkmanka.com,
jana.krutakova@hantaly.cz, vinari.nemcicky@gmail.com, Ladislav.Safarik@seznam.cz,
info@modrehory.cz, koordinator@sedova.cz
Cc: petra.chvatikova@gmail.com, MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com>
Předmět: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV

Vážení členové MAS,

obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.

Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže uvedené
tabulky.

Komu:
ST

26. 1. 2022, 9:35stavekp  stavekp@seznam.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM(nehodící škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci 3.
Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).

SOUHLASÍM(nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené žádosti o
změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují pracovníky
kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze
strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: Pavel Stávek 
Organizace/obec/subjekt: FO

Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.

Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová

--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 



Dobrý den paní inženýrko,
díky za zprávu a zasílám třikrát souhlas (viz text níže),
s vřelým pozdravem Aleš Soldán, Šedová clean service - Hustopečsko, z.ú.
tel. č. 602 505 614 
Dne 24.01.2022 v 14:22 Veronika Mikulicová napsal(a): 

Vážení členové MAS,

obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER
ROLLAM, která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení
výzvy bylo potřeba provést úpravu Programového rámce, který je nutné
nejvyšším orgánem MAS schválit.

Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Komu:

KP
26. 1. 2022, 10:40Koordinator - PERFECT pure service, o.p.s.  

koordinator@sedova.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené žádosti o
změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují pracovníky
kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze
strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: Aleš Soldán 
Organizace/obec/subjekt: Šedová clean service - Hustopečsko, z.ú. 

Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.

Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová

--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

S pozdravem/Best regards
Mgr. Aleš Soldán 
Koordinátor sociálního rozvoje 

PERFECT pure service, o.p.s. 
Budovatelská 872/51 
696 01 Rohatec
Mobil: +420 602 505 614 
E-mail: koordinator@sedova.cz 
www.sedova.cz

Přílohy

mailto:veronika.mikulicova@email.cz
mailto:koordinator@sedova.cz
https://www.sedova.cz/
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Dobrý den, níže posílám hlasování MAS.
S přáním příjemného dne
 
Jiří Šlancar
ředitel

Svoz odpadů, Skládkování odpadů, Separace odpadu, Drcení su�, Sběrný dvůr
 

Tovární 22

Velké Pavlovice 691 06

tel.:      +420 519 361 171

mob:    +420 603 107 840

e-mail: jiri.slancar@hantaly.cz

 web:    www.hantaly.cz

 

From: Jana Krutáková <jana.krutakova@hantaly.cz>  
Sent: Tuesday, January 25, 2022 8:53 AM 
To: Jiří Šlancar <jiri.slancar@hantaly.cz> 
Subject: FW: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 
 
Přeposílám. Hantály jsou členem MAS HUstopečsko, na jednání jsme chodila já 😊. J.

From: Veronika Mikulicová <Veronika.Mikulicova@email.cz>  
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz;
starosta@boleradice.cz; starosta@vrbice.cz; starosta@bore�ce.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz;
vedouci@ekocentrum-trkmanka.com; Jana Krutáková <jana.krutakova@hantaly.cz>; vinari.nemcicky@gmail.com;
Ladislav.Safarik@seznam.cz; info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chva�kova@gmail.com; MAS Hustopečsko <info.mashustopecsko@gmail.com> 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 

Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 

Komu:
JŠ

26. 1. 2022, 9:20Jiří Šlancar  jiri.slancar@hantaly.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV
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Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.
 

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení: Jiří Šlancar -ředitel
Organizace/obec/subjekt: Hantály a.s., sídlo Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz
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From: Veronika Mikulicová [mailto:Veronika.Mikulicova@email.cz] 
Sent: Monday, January 24, 2022 2:23 PM 
To: janach108@gmail.com; midar.krivanek@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz; konecny@graweb.com;
stavekp@seznam.cz; jan@jstavek.cz; libor@sadilek.hu; lukas.stavek@centrum.cz; j.samson@vinarstviusamsonu.cz;
anemeckova@seznam.cz; biza@hands.cz; robadalova@seznam.cz; ma.adamkova@gmail.com; info@sklepunovaku.cz;
lubos.zborovsky@seznam.cz; predseda@sokolkobyli.cz; prchal@girasole.cz; reditel@betlem.org; popice@email.cz;
starosta@brumovice.cz; starostka@hustopece.cz; starosta@borkovany.cz; starosta@nikolcice.cz; starosta@boleradice.cz;
starosta@vrbice.cz; starosta@boretice.cz; starosta@kobyli.cz; starosta@nemcicky.cz; vedouci@ekocentrum-
trkmanka.com; jana.krutakova@hantaly.cz; vinari.nemcicky@gmail.com; Ladislav.Safarik@seznam.cz;
info@modrehory.cz; koordinator@sedova.cz 
Cc: petra.chvatikova@gmail.com; MAS Hustopečsko 
Subject: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění Programového rámce PRV
 
Vážení členové MAS,
 
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
 
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Komu:
JU

25. 1. 2022, 20:49Josef Urbánek  popice@email.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Jméno a příjmení:  Josef Urbánek
Organizace/obec/subjekt: Mužáci Popice
 
 
Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.
 
Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová
 
--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz
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Dne 24.1.2022 v 14:22 Veronika Mikulicová napsal(a): 
Vážení členové MAS,

obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER
ROLLAM, která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení
výzvy bylo potřeba provést úpravu Programového rámce, který je nutné
nejvyšším orgánem MAS schválit.

Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.

Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě může MAS po
schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z Programu rozvoje venkova na
přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle níže
uvedené tabulky.

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM (nehodící škrtněte nebo smažte) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v administraci v rámci
3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše uvedených fichích PR PRV.
Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Ad 3.)

Komu:
MR

24. 1. 2022, 15:00Mgr. Radek Valenta  starosta@borkovany.cz

Veronika.Mikulicova@email.cz

Re: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV



Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce PRV SCLLD
MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení předložené žádosti o
změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS členové MAS pověřují pracovníky
kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze
strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM (nehodící se škrtněte nebo smažte) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: Radek Valenta 
Organizace/obec/subjekt: Mikroregion Hustopečsko 

Prosíme o provedení hlasování nejpozději do středy 26.1.2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a rádi vysvětlíme.

Děkujeme a přejeme příjemný den, za MAS Hustopečsko, Veronika Mikulicová

--  
Ing. Veronika Mikulicová 

Projektový manažer pro realizaci SCLLD 
MAS Hustopečsko, z.s. 
774 364 013 
776 023 468 (soukromé číslo) 
veronika.mikulicova@email.cz 

--  
Mgr. Radek Valenta <starosta@borkovany.cz> 
starosta obce Borkovany 
č. p. 279, 69175 Borkovany 
tel.:  519 419 418 * http://www.borkovany.cz/
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-- 
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Vážení členové MAS,
obracíme se na Vás s prosbou ohledně schválení a hlasování formou PER ROLLAM,
která se týká připravované výzvy do programů PRV. Pro vyhlášení výzvy bylo potřeba
provést úpravu Programového rámce, který je nutné nejvyšším orgánem MAS schválit.
Jedná se o následující body:
1. Schválení změny SCLLD v Programovém rámci PRV – navýšení alokace pro přechodné období
2. Schválení změny SCLLD v PR PRV – navýšení indikátorů fichí s navýšenou alokací
3. Schválení upraveného Programového rámce PRV SCLLD Hustopečsko, z.s.
 
Ad. 1)
MAS obdržela od Ministerstva zemědělství Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2021, na jehož základě
může MAS po schválení příslušným orgánem MAS navýšit alokaci MAS Hustopečsko, z.s. z
Programu rozvoje venkova na přechodné období o Kč 5 950 900,00.
Navýšená alokace bude na základě odhadu absorpční kapacity rozdělena do čtyř fichí PR PRV dle
níže uvedené tabulky.
 

Další podrobnosti, vč. odůvodnění, jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM

Komu:

Kopie:

ZD
24. 1. 2022, 14:52Zita Dvořáková  vedouci@ekocentrum-trkmanka.com

Veronika.Mikulicova@email.cz

petra.chvatikova@gmail.com, info.mashustopecsko@gmail.com

RE: Hlasování PER ROLLAM-MAS Hustopečsko-doplnění
Programového rámce PRV
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Ad 2.)
Ve vazbě na navýšení alokace a na stávající počet projektů proplacených, v realizaci a v
administraci v rámci 3. Výzvy v PRV dochází také k navýšení cílových hodnot indikátorů ve výše
uvedených fichích PR PRV. Podrobnosti jsou uvedeny v upraveném návrhu PR PRV (viz příloha).
 
SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Ad 3.)
Veškeré uvedené změny byly pracovníky kanceláře MAS zapracovány do Programového rámce
PRV SCLLD MAS Hustopečsko na období 2014-2020. Veškeré změny budou platné od schválení
předložené žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu. Tímto hlasováním Členské schůze MAS
členové MAS pověřují pracovníky kanceláře MAS k neodkladnému podání žádosti o změnu
SCLLD, vč. zapracování případných požadavků ze strany ŘO PRV.

SOUHLASÍM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
Jméno a příjmení:  Bc. Zita Dvořáková, MSc
 
Organizace/obec/subjekt: Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, IČO
72563001, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
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