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HLASOVÁNÍ PER ROLLAM  

PROGRAMOVÉHO VÝBORU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY  

MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO, O.P.S. 
 

Zahájení hlasování: 7. 7. 2017 v 17:30 hodin 

Ukončení hlasování: 11. 7. 2017 v 17:29 hodin 

 

Vyjádření k dokumentům ke schválení: vyplňte (ANO x NE x zdržel se) 

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Partner Zástupce Výzva MAS č. 1 z PRV 

SK Vizovice Jaroslav Burkart Zdržel se 

Město Vizovice Silvie Dolanská Ano 

Město Slušovice Petr Hradecký (Omluven) 

Obec Veselá Daniel Juřík Ano 

RUDOLF JELÍNEK a.s. Jiří Koňařík (Nehlasoval) 

AGRODELTA, s.r.o. Petr Slovák Zdržel se 

Českobratrská farnost evangelická 

v Zádveřicích – Rakové 
Miloš Vavrečka 

Ano 

 

Usnesení Programového výboru MAS VaS  

1/PV4/17 schvaluje 

vyhlášení a obsah výzvy MAS č.1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1 PRV 2014 - 2020, včetně alokace a hodnotících kritérií.  

V případě nutnosti úprav výzvy, včetně příloh, na pokyn ŘO, pověřuje 

vedoucího pracovníka SCLLD k provedení úprav. 

Hlasovali pro:  3   Proti: 0    Zdržel se: 2 

 

Poznámka k hlasování Programového výboru a k hlasování per rollam: 

Výpis z dokumentu „Jednací řády“ pro organizační složku MAS Vizovicko a Slušovicko, Hlava 2: 

1. PV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných.  

2. Pro usnášeníschopné jednání musí být dodržena podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. V případě, že veřejný sektor či zájmová skupina tvoří více než 

49 % hlasovacích práv, jsou hlasy poměrně upraveny, aby byla podmínka splněna.  

3. Hlasovací právo členů výboru je rovné. 

Hlava 5: Zvláštní ustanovení 

1. V případě nutnosti může mezi zasedáními PV dojít k rozhodnutí „per rollam“. V tomto případě rozhoduje 

nadpoloviční většina všech členů (minimálně 4). Shromáždění hlasů provede v takovém případě předseda či 

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD telefonicky, elektronickou poštou, nebo písemně. V případě, že 

obdržené hlasy budou z více než 49 % tvořeny zástupci veřejného sektoru či jiné zájmové skupiny, je hlasování 

neplatné. Zápis o tomto hlasování a text rozhodnutí podepíší členové PV vlastnoručně při nejbližším jednání a 

je archivován v kanceláři MAS. 


