Zápis z hlasování Výboru MAS
formou „per rollam“ ze dne 28.7. 2020
Dne 21.7.2020 byl členům Výboru MAS Hranicko zaslán email:

Vážení členové Výboru MAS,
na základě rozhodnutí předsedy Výboru MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam ve 3
bodech:

1. Šablony pro NNO
Důvodová zpráva:
Projektu „Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ (dále jen Šablony
pro NNO) byl vydán právní akt (realizace projektu 1.3.2020 až 31.8.2023). 1. zálohová platba ve výši
183 411,- Kč nám byla přeposlána na bankovní účet 22.6.2020.
Rozpočet: celkový 18.992.195,46, Rozpočet pro MAS Hranicko: 733.646,- (659.471,- na zvolené
aktivity + 74.175,- na DPP pro koordinátora neformálního vzdělávání projektu).
Výbor MAS na jednání 26.5.2020 schválil DPP koordinátora projektu. Dne 3.6.2020 proběhla
schůzka se 6 zájemci, kteří se ve volném čase věnují práci a neformálnímu vzdělávání mládeže
v obcích Rakov, Potštát, Hustopeče n.B., Všechovice a Hranice. Pro hladký průběh realizace
projektu bude nutné, aby předseda Výboru MAS byl pověřen Výborem MAS uzavíráním smluv a
dohod (dle občanského zákoníku a zákoníku práce) a podepisováním veškeré smluvní a jiné
dokumentace (výkazy práce atd.) v rámci tohoto projektu v souladu se stanoveným rozpočtem pro
MAS Hranicko z. s.

Prosíme, hlasujte o následujícím usnesení:
UVMAS/21/2020

Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS uzavíráním smluv a dohod (dle občanského
zákoníku a zákoníku práce) a podepisováním veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci
tohoto projektu v souladu se stanoveným rozpočtem pro MAS Hranicko z. s.

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.
Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
Váš hlas tak bude zaznamenán.

2. Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
Důvodová zpráva: VH MAS 17.9.2019 schválila převzetí koordinace značky MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®, přijetí MAS Hranicko z. s. do Asociace regionálních značek (dále jen ARZ) dne
26.3.2020. Pro snadnou realizaci koordinace značky bude nutné, aby předseda Výboru MAS byl
pověřen Výborem MAS uzavíráním smluv a dohod (dle občanského zákoníku a zákoníku práce) a
podepisováním veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci tohoto projektu v souladu se
stanoveným rozpočtem pro MAS Hranicko z. s.

Prosíme, hlasujte o následujícím usnesení:
UVMAS/22/2020
Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS uzavíráním smluv a dohod (dle občanského zákoníku
a zákoníku práce) a podepisováním veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci koordinace
značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.
Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
Váš hlas tak bude zaznamenán.

3. Schválení kontrolních listů 9. výzva MAS-IROP Sociální bydlení
Podklad: Kontrolni-list-pro-FNaP_9.vyzva Sociální bydlení, Kontrolni-list-pro-VH_9.vyzva_Sociální
bydlení
Důvodová zpráva: Dle Minimálních požadavků k implementaci IROP musí být i kontrolní listy
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení schváleny orgánem MAS.
Kontrolní listy pro 9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení, MAS vypracovala dle vzorů z ŘO a jedná se
tak především o formální schválení ze strany Výboru MAS.
Dne 20.7.2020 ŘO IROP emailem odsouhlasil upravené KL k hodnocení FNaP a VH se
zapracovanými připomínkami k 9. výzvě Sociální bydlení a další připomínky neuplatňuje.

Prosíme, hlasujte o následujícím usnesení:
UVMAS/23/2020
Výbor MAS schválil KL hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a KL věcného
hodnocení pro 9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se.
Prosím odpovězte na tento e-mail slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.
Váš hlas tak bude zaznamenán.

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování
je do úterý 28. 7. 2020 do 12 hod.
Dne 28.7.2020 po ukončení termínu pro hlasování Výboru MAS, bylo hlasování uzavřeno a vyhodnoceno.

Výbor MAS
Výsledky e-mailového
hlasování 28.7.2020
Tomášová Marcela, MR
Hranicko
Černá Jana, TJ Střítež nad
Ludinou z.s.
Tomeček Eduard, TJ
Sokol Horní Újezd, z.s.
Kočnarová Petra, obec
Skalička
Konečný Filip, Ski klub
Hranice, spolek
Vomáčka Václav, Městys
Hustopeče nad Bečvou
Haitl Radim, obec Střítež
n/L
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Výsledek hlasování:
UVMAS/21/2020
Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS uzavíráním smluv a dohod (dle občanského zákoníku a
zákoníku práce) a podepisováním veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci tohoto projektu
v souladu se stanoveným rozpočtem pro MAS Hranicko z. s.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

UVMAS/22/2020

Výbor MAS pověřuje předsedu Výboru MAS uzavíráním smluv a dohod (dle občanského zákoníku a
zákoníku práce) a podepisováním veškeré smluvní a jiné dokumentace v rámci koordinace značky
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

UVMAS/23/2020
Výbor MAS schválil KL hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a KL věcného hodnocení pro
9. výzvu MAS-IROP Sociální bydlení
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0)

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů Výboru MAS k tomuto hlasování.

Zapsala: Žaneta Rosová

Ověřil: Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS

