Zápis z hlasování Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam
Hlasování zahájeno dne 17.1.2019 a ukončeno 21.1.2019 ve 12,00 hod..
Členům MAS Rozkvět, z.s. (Členské schůzi) byly zaslány tyto přílohy:
Příloha č.1 Změna Programového rámce OPZ - čistopis
Příloha č.1 Změna Programového rámce OPZ - s vyznačenými změnami
Příloha č. 2 Finanční plán OPZ
Bod k hlasování:
K hlasováním per rollam je Členské schůzi předložen návrh změny SCLLD. Na základě
informace ŘO OPZ (Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost) pro MAS č. 18 o
možnosti navýšení alokace byla pracovníkem MAS zpracována absorpční kapacita MAS a
následně z výsledků byla zpracována změna strategie viz přílohy č. 1 a 2.
Aktuální situace v území MAS Rozkvět, z.s. se změnila. Absorpční kapacita je nově žádána po
aktivitách v opatření Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity a dále Sociální služby a
sociální začleňování.
Žádáme tedy o navýšení alokace na tato opatření. Máme již vytipované konkrétní projektové
záměry. MAS požaduje o navýšení o 5 131 979,76 Kč.
Pro hlasování „per rollam“ je Členské schůzi předložen tento návrh usnesení : Členská schůze
spolku schvaluje navrhovanou změnu Strategie CLLD MAS Rozkvět, z.s. - v Programovém rámci
a Finančním plánu OPZ - navýšení alokace OPZ o 5 131 979, 76 Kč.
Konečné výsledky hlasování – celkem členů Členské schůze MAS 53. Identifikace hlasujících
dle sektorů, počty členů jsou uvedeny v závorce. Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem
usnesení“ viz tabulka, počet hlasujících „Ne, nesouhlasím s návrhem usnesení“ byl 0.
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Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 21.1.2019 (přijaté usnesení):
Usnesení: : „Členská schůze spolku schvaluje navrhovanou změnu Strategie CLLD MAS
Rozkvět, z.s. - v Programovém rámci a Finančním plánu OPZ - navýšení alokace OPZ o 5 131
979, 76 Kč..“
Zápis z jednání Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam zpracovala dne 21.1.2019 M.
Hůrská.
Ověření platnosti zápisu z jednání Správní rady MAS Rozkvět,z.s. per rollam dne 21.1.2019
Ing. P. Leber.

