
 

 

Zápis z Per rollam hlasování Kontrolní komise MAS 11.10.2022 

 

Dne 6.10.2022 byla jménem člena KK MAS Michala Ondry rozeslána emailová výzva ke sběru nominací 

a kandidatur na pozici předsedy Kontrolní komise MAS: 

Vážení členové Kontrolní komise, 

Jelikož na Valné hromadě 23.6. 2022 došlo k formální změně druhu členství pana Michala Ondry, 

který byl do té doby členem MAS jako zástupce člena – právnické podnikající osoby a nově od té doby 

je členem jako fyzická osoba, měla tato změna i dopad na fungování kontrolní komise. 

Vystoupením člena ihranice s.r.o. z MAS automaticky zaniklo tomuto subjektu i členství v kontrolní 

komisi, kde tento člen zároveň vykonával i funkci předsedy kontrolní komise. 

Na té samé Valné hromadě byl nový člen MAS Michal Ondra (FO) dovolen jako pátý člen kontrolní 

komise, která je tak nadále kompletní, nedošlo však k žádné „automatické“ obnově funkce předsedy 

Kontrolní komise, protože toho si volí členové KK ze svého středu. 

Je tedy potřeba, abyste si znovu zvolili předsedu Kontrolní komise, přičemž, abyste se kvůli tomu 

nemuseli speciálně scházet, můžeme volbu provést hlasováním formou per-rollam. 

Tímto vyhlašujeme mezi Vámi sběr nominací (=navrhuji někoho jiného ze členů) či kandidatur 

(=navrhuju sám sebe), které nám prosím zašlete nejpozději do úterý 11.10.2022 odpovědním 

emailem: 

Já ….. nominuji na funkci předsedy Kontrolní komise MAS …….  

nebo 

Já ….. podávám kandidaturu na funkci předsedy Kontrolní komise MAS. 

Nominovaní (pokud budou souhlasit) a kandidáti se poté stanou předmětem vaší volby formou per-

rollam. 

 

Jediným nominovaným kandidátem na funkci předsedy KK MAS byl Michal Ondra. 

Dne 10.10.2022 bylo zahájeno per rollam hlasování členů KK MAS s následující důvodovou zprávou:  

Vážení členové Kontrolní komise, 



 

 

Jediným nominovaným kandidátem na funkci předsedy KK MAS byl Michal Ondra. Proto Vás prosíme o 

hlasování k následujícímu usneseni:  

Návrh usnesení UKKMAS/6/2022 

Kontrolní komise MAS zvolila předsedu kontrolní komise MAS Michala Ondru (FO). 

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 středy 12.10. 

2022 do 12 hod. 

 

Dne 11.10.2022 bylo hlasování ukončeno po odhlasování posledního člena s tímto výsledkem: 

KK MAS    

Výsledky e-mailového 
hlasování vyhlášeného 
10.10.2022   usnesení  

email 
doručen na 

MAS dne     UKKMAS/6/2022 

Michal Ondra, FO Hranice sektor S; ZS6-občané 
pro 

 10.10.2022 

Martin Šimák, Andělé 
Stromu života p.s.  

sektor S; ZS4 - vzdělávání, 
sociální služby 

pro 
11.10.2022 

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

pro 
10.10.2022 

Daniela Tvrdoňová, obec 
Rouské  sektor V; 1-obce 

pro 
11.10.2022 

Marie Holčáková, FO 
Jindřichov  

sektor S; ZS2 - zemědělství, 
lesnictví, potravinářství 

pro 
10.10.2022 

  5 členové PRO  
Výsledek hlasování: 

UKKMAS/6/2022 

Kontrolní komise MAS zvolila předsedu kontrolní komise MAS Michala Ondru (FO). 

 (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 



 

 

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů Kontrolní komise MAS k tomuto 

hlasování. 

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová 

 

 

Ing. Bc. Michal Ondra 
Předseda Kontrolní komise MAS Hranicko 


