Zápis z hlasování Správní rady MAS Rozkvět, z.s. per rollam
Hlasování zahájeno dne 30.8.2019 a ukončeno

9.9.2019 ve 12,00 hod.

Členům správní rady byly zaslány tyto přílohy:
1) Etický kodex
2) Zápis z jednání SR – přehled schvalovaných projektů
Bod k hlasování:
Při jednání Správní rady dne 21.6.2019 došlo k porušení stanov. Na prezenční listině je uveden pan
Pešek a pan Přibyl. Pan Přibyl udělil sice plnou moc panu Peškovi, ale dle stanov má v tento
moment 1 hlasovací právo a nemůže zastupovat 2 subjekty. (v tento moment neodpovídal výpočet
poměru sektorů)
Z tohoto důvodu byl Správní radě předložen návrh k hlasováním - Schválení projektů v 8. výzva
OPZ Prorodinná opatření a mimoškolní aktivity III. Přehled schvalovaných projektů je v příloze
Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS.
Pro hlasování „per rollam“ je Správní radě předložen tento návrh usnesení: „Správní rada na
základě hodnocení Výběrové komise v rámci 8. výzvy MAS Rozkvět z OPZ - PRORODINNÁ
OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY III. - schvaluje výběr projektů a doporučuje vybrané
projekty k financování.“
Konečné výsledky hlasování – celkem členů Správní rady MAS 7. 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.
P. Přibyl (Naučný spolek Černá v Pošumaví, o.s.) a Irena Pekárková (obec Černá v Pošumaví)
dodali podepsané Etické kodexy.

bod č. 1

Soukromý sektor (6)
Počet hlasujících
3

Veřejný sektor (3)
Počet hlasujících
2

Výsledek hlasování Správní rady MAS ze dne 9.9.2019 (přijaté usnesení):
Usnesení: : „Správní rada na základě hodnocení Výběrové komise v rámci 8. výzvy MAS
Rozkvět z OPZ - PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY III. - schvaluje výběr
projektů a doporučuje vybrané projekty k financování.“
Zápis z jednání Správní rady MAS Rozkvět, z.s. per rollam zpracovala dne 9.9.2019
M. Hůrská.
Ověření platnosti zápisu z jednání Správní rady MAS Rozkvět,z.s. per rollam dne 9.9.2019
Ing. P. Leber.

