
 

Zápis z hlasování KK MAS  

formou  „per rollam“ ze dne 14.6. 2021 

 

Dne 9.6.2021 byl členům KK MAS Hranicko zaslán email: 

Vážení členové KK MAS,  

na základě rozhodnutí předsedy KK MAS Vás tímto vyzýváme k hlasování per rollam v bodu: 

Postoupení výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV Valné 

hromadě MAS 

Důvodová zpráva:  

Dne 7.6.2021 byli členové Výboru MAS obeslání emailem, zda se cítí/necítí být ve střetu zájmu vůči 

žadatelům ve Výzvě č. 6 MAS-PRV s tímto výsledkem: 

Z celkového počtu 11 členů Výboru MAS odpovědělo 9 členů: 

7 CÍTÍM se být vůči žadateli/ům Výzvy č. 6 MAS-PRV ve střetu zájmu 

2 NECÍTÍM se být vůči žadateli/ům Výzvy č. 6 MAS-PRV ve střetu zájmu 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Výbor MAS by tedy k bodu Výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 

MAS-PRV nebyl usnášeni schopný. 

 

Na jednání KK MAS 19.5.2021 KK MAS nastavila možný další postup v případě, že Výbor MAS nebude 

usnášeni schopný při výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV: 

Po ukončení Kontroly formálních náležitostí Žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č.6 MAS-PRV, kdy 

management MAS bude znát seznam projektů, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí, 

budou obesláni členové Výboru MAS emailem, zda se cítí být ve střetu zájmu vůči žadatelům Výzvy č. 6 

MAS-PRV. V případě, že management MAS zjistí, že bude většina členů Výboru MAS ve střetu zájmu, 

kontrolní komise hlasováním per-rollam určí, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV bude 

postoupen Valné hromadě MAS na jednání 15.6.2021. 



 

 

Prosíme, hlasujte tedy o následujícím usnesení: 

UKKMAS/3/2021 

KK MAS schvaluje, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV bude postoupen Valné 

hromadě MAS na jednání 15.6.2021. 

Hlasovat můžete 3 variantami: Pro/Proti/Zdržel se. 

Prosím odpovězte na tento email slovy PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. 

Váš hlas tak bude zaznamenán. 

Hlasovat můžete od okamžiku doručení tohoto emailu, termín ukončení hlasování 

je do pondělí 14. 6. 2021 do 12 hod. 

 

Dne 14.6.2021 po 12 hod., po ukončení termínu pro hlasování KK MAS, bylo hlasování uzavřeno a 

vyhodnoceno s těmito výsledky: 

KK MAS    

Výsledky e-mailového 
hlasování 14.6.2021   usnesení  email doručen 

na MAS dne     UKKMAS/3/2021 

Michal Ondra, iHranice.cz 
s.r.o.  

sektor S; ZS3 - podnikání v 
ostatních oblastech pro 09.06.2021 

Martin Šimák, Andělé 
Stromu života p.s.  

sektor S; ZS4 - vzdělávání, 
sociální služby pro 09.06.2021 

Marek Pavela, Obec 
Teplice n. B.  sektor V; 1-obce pro 09.06.2021 

Daniela Tvrdoňová, obec 
Rouské  sektor V; 1-obce Zdržel se 13.06.2021 

Marie Holčáková, FO 
Jindřichov  

sektor S; ZS2 - zemědělství, 
lesnictví, potravinářství pro 09.06.2021 

  4 členové PRO  

  1 člen ZDRŽEL SE   

 



 

Výsledek hlasování: 

UKKMAS/3/2021 

KK MAS schvaluje, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV bude postoupen Valné 

hromadě MAS na jednání 15.6.2021. 

 (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

 

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

 

Zapsala: Žaneta Rosová                   

 

 

 Ing. Bc. Michal Ondra 
Předseda Kontrolní komise MAS Hranicko z. s.  

 


