Zápis z hlasování Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam
Hlasování zahájeno dne 23.9.2020 a ukončeno 25.9.2020 v 10,00 hod.
Členům MAS Rozkvět, z.s. (Členské schůzi) byly zaslány tyto přílohy:
Příloha č.1: Mapa zájmového území MAS Rozkvět, z.s. (se zobrazením rozšíření)
Příloha č. 2: Stav členské základny zařazené do zájmových skupin ke dni 23.9.2020
Text emailu:
Vážení kolegové, členové MAS Rozkvět, z.s.,
na minulém jednání Členské schůze byla podána informace o postupu přípravy a zpracování
dokumentace pro potřeby povinné standardizace MAS.
Z důvodu podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS v termínu do 28.9.2020 nyní
přistupujeme k projednání podkladů, které vyžadují schválení členskou schůzí MAS Rozkvět,
z.s. formou per rollam.

Body k hlasování:
Bod 1:
Důvodová zpráva:: V souladu s předchozími usneseními Správní rady a členské schůze MAS
Rozkvět, z.s. bylo projednáno se zájemci rozšíření zájmového území MAS o další obce na
Lipensku. Jedná se o obce Bohdalovice, Polná na Šumavě a Přední Výtoň. Katastry těchto obcí
v součtu činí 12 777 ha, čímž dojde k rozšíření území MAS Rozkvět o cca 15 % území. Tato
skutečnost bude mít následně vliv při propočtu alokace dotací pro MAS na období 2021-2027
tzv. „na plochu“, především z Programu rozvoje venkova.
Pro hlasování „per rollam“ je Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. předložen tento návrh
usnesení: „Členská schůze schvaluje rozšíření zájmového území MAS Rozkvět o obce
Bohdalovice, Polná na Šumavě a Přední Výtoň“.
Bod 2:
Důvodová zpráva: Další bodem projednání per rollam je stav členské základny, v souladu
s platnými stanovami MAS. Do žádosti o kontrolu standardizace se uvádí aktuální stav členské
základny. Během období od posledního jednání členské schůze ukončila své členství pí.
Fudyová. Z tohoto důvodu se počet členů MAS snížil, aktuální stav 50 členů. Viz
příloha. V souladu se stanovami musí být toto projednáno na nejbližším jednání členské
schůze formou vzetí na vědomí.

Pro hlasování „per rollam“ je Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. předložen tento návrh
usnesení: „Členská schůze bere na vědomí stav členské základny MAS Rozkvět, z.s. ke
dni 23.9.2020“
Konečné výsledky hlasování – celkem členů Členské schůze MAS 50. Identifikace hlasujících
dle sektorů, počty členů jsou uvedeny v závorce. Všichni hlasující odpověděli na obě otázky.
Počet hlasujících – 30 hlasujících
Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem usnesení“
Bod 1) 29, bod 2) 30 - viz tabulka.
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Výsledek hlasování Členské schůze MAS ze dne 25.9.2020 (přijaté usnesení):
Usnesení v bodě1):
„Členská schůze schvaluje rozšíření zájmového území MAS Rozkvět o obce Bohdalovice,
Polná na Šumavě a Přední Výtoň“.
Usnesení v bodě 2):
„Členská schůze bere na vědomí stav členské základny MAS Rozkvět, z.s. ke dni
23.9.2020“
Zápis z jednání Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam zpracovala dne 25.9.2020
M. Hůrská.
Ověření platnosti zápisu z jednání Členské schůze MAS Rozkvět,z.s. per rollam dne 25.9.2020
Ing. P. Leber.

