Zápis z hlasování Rady MAS Zálabí k vyhlášení výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova a to
formou Per rollam
v termínu 15. – 17. 5. 2019
Vážení členové Rady MAS,
v souladu s jednacím řádem Rady MAS Zálabí, z.s. proběhlo formou per rollam hlasování ve věci vyhlášení
výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova a alokace finančních prostředků na tuto výzvu. Dále pak k aktualizaci
interních pravidel pro PRV. Hlasování proběhlo v rámci výzvy MAS PRV reg. č.
15/000/00000/120/000099/V003.

1, Dne 15. 5. 2019 projektový manažer pro PRV Ing. Stanislav Štumpf zaslal všem členům Rady MAS Emailem informace k výzvě č. 3 Programu rozvoje venkova. Hlasování členů Rady MAS prostřednictvím emailové komunikace bylo zahájeno ve středu 15. 5.2019 a skončilo 17. 5. 2019. Žádný člen Rady MAS
nepodal připomínku nebo dotaz.
2, Počet členů Rady MAS činil v okamžiku zahájení hlasování celkem 7. Hlasování se zúčastnilo celkem 6
členů Rady MAS. Jeden člen Rady MAS se hlasování nezúčastnil. Podmínka nadpoloviční účasti členů Rady
MAS byla splněna. Též byla splněna podmínka, že veřejný sektor a ani žádná ze zájmových skupin nebude
mít víc než 49 % hlasovacích práv.
3, Hlasování:
Hlasování č. 1 – schválení použití finanční alokace ve výši 1 434 430 Kč ve výzvě č. 3 PRV

Výsledek hlasování č 1: Šest členů schválilo, jeden člen nehlasoval.

Hlasování č. 2 – schválení termínů vyhlášení výzvy, příjmů žádostí na MAS výzvy č. 3 PRV

Výsledek hlasování č 2: Šest členů schválilo, jeden člen nehlasoval.
Hlasování č. 3 – schválení aktualizace interních pravidel pro PRV
Aktualizovaná interní pravidla pro PRV tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Výsledek hlasování č 3: Šest členů schválilo, jeden člen nehlasoval.
4, Usnesení Rady MAS hlasováním formou PER ROLLAM k vyhlášení výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova,
alokace finančních prostředků na tuto výzvu a aktualizace interních pravidel pro PRV.
4a, Rada MAS souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 1 434 430 Kč ve výzvě č. 3 PRV
4b, Rada MAS souhlasí s termíny vyhlášení výzvy, příjmů žádostí na MAS výzvy č. 3 PRV
4c, Rada MAS schválila aktualizaci interních pravidel pro PRV
Zapsal: Ing. Stanislav Štumpf

…………………………………………………….

Manažerka kanceláře MAS: Ing. Nikola Bendáková

……………………………………………………

Průběh hlasování per rollam ověřil a zápis schválil:
Svazek obcí Týnecko – Bc. Dušan Žmolil

…………………………………………………….

Ostatní zúčastnění členové Rady MAS:
Bc. Monika Matuchová

…………………………………………………..

Ing. Miroslav Fess

…………………………………………………….

Ing. Radek Podroužek

…………………………………………………….

p. Petr Krause

…………………………………………………….

p. Milan Vacek

…………………………………………………….

