Zápis z hlasování Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam
Hlasování zahájeno dne 2.2.2021 a ukončeno 4.2.2021 v 12,00 hod.
Členům MAS Rozkvět, z.s. (Členské schůzi) byla zaslána příloha Finanční plán IROP:
Text emailu:
Vážení kolegové, členové MAS Rozkvět, z.s.,
v současné době probíhají změny v rámci SCLLD MAS Rozkvět, z.s., které musí v souladu se
Stanovami spolku projednat a schválit Členská schůze.
Proto se na Vás obracím s hlasováním per rollam jako platnou formu jednání Členské schůze.
Usnesení mohou být přijata pouze v případě, že se členové zúčastní hlasování per rollam v počtu
nejméně 50 % členů, proto vás prosím o součinnost v této věci.
Důvodová zpráva:
Ve strategii CLLD v Programovém rámci IROP dochází ke změně finančního plánu.
V rámci 10. výzvy MAS Rozkvět IROP - Školství byly přijaty 2 projekty, které alokaci výzvy převyšují.
Oba projekty splnily kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a také při věcném hodnocení
splnily minimální hranici bodů. V opatření 1 Sociální služby a sociální začleňování zbývají
nevyčerpané prostředky.
Proto s ohledem na aktuální absorpční kapacitu v území MAS a doporučení Správní rady MAS
Rozkvět, z.s. dochází k přesunu finančních prostředků z Opatření 1 Sociální služby a sociální
začleňování do Opatření 2 Školství., aby mohla být navýšena alokace výzvy č. 10 MAS RozkvětIROP-Školství II a tak podpořeny oba přijaté projekty.
Dále byl finanční plán do roku 2020 narovnán dle skutečnosti a v letech 2021 - 2023 upraven dle
předpokládaného čerpání.

Pro hlasování „per rollam“ je Členské schůzi MAS Rozkvět, z.s. předložen tento návrh usnesení v
bodě č. 1: „Členská schůze spolku schvaluje změnu ve Finančním plánu SCLLD MAS Rozkvět, z.s. v
Programovém rámci IROP.“
Konečné výsledky hlasování – celkem členů Členské schůze MAS 50. Identifikace hlasujících
dle sektorů, počty členů jsou uvedeny v závorce.
Počet hlasujících – 31 hlasujících
Počet hlasujících „Ano, souhlasím s návrhem usnesení“
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Výsledek hlasování Členské schůze MAS ze dne 4.2.2021 (přijaté usnesení):
Usnesení :
Členská schůze spolku schvaluje změnu ve Finančním plánu SCLLD MAS Rozkvět, z.s. v
Programovém rámci IROP.
Zápis z jednání Členské schůze MAS Rozkvět, z.s. per rollam zpracovala dne 4.2.2021
M. Hůrská.
Ověření platnosti zápisu z jednání Členské schůze MAS Rozkvět,z.s. per rollam dne 5.2.2021
Ing. P. Leber.

