
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
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HLASOVÁNÍ PER ROLLAM  

PROGRAMOVÉHO VÝBORU MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY  

MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO, O.P.S. 
 

 

 

Zahájení hlasování: 28. 5. 2019 v 15:00 hodin 

Ukončení hlasování: 31. 5. 2019 v 14:59 hodin 
 

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

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

Partner Zástupce 
Kontrolní listy k  

3. výzvě MAS VaS 

- IROP 
 

Podpis 

Štěpán Macek Štěpán Macek ANO  

Město Vizovice Silvie Dolanská ANO  

RUDOLF JELÍNEK, a.s. Martin Déva ANO  

Obec Neubuz 
Renata 

Zábojníková 
ANO 

 

SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů 

Veselá 

Roman Krajíček ANO 

 

Českobratrská farnost 

evangelická v 

Zádveřicích – Rakové 

Miloš Vavrečka ANO 

 

 

Usnesení Programového výboru MAS VaS  

1/PV5/19 schvaluje 

kontrolní listy k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného 

hodnocení k 3. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná 

doprava. 

 

Hlasovali pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0   
 

 

 

 

Poznámka k hlasování Programového výboru a k hlasování per rollam: 

Výpis z dokumentu „Jednací řády“ pro organizační složku MAS Vizovicko a Slušovicko, Hlava 5: 

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 PV či vedoucí zaměstnanec 

pro realizaci SCLLD telefonicky formou textové zprávy (sms), elektronickou poštou, nebo písemně. V případě hlasování 

„per rollam“ předseda PV či ředitel zašle všem členům PV text usnesení, o kterém má být hlasováno, a termín, do kdy je 

nutno hlasovat; jednotliví členové PV poté provedou hlasování tak, že stejným způsobem, jakým jim byl zaslán  návrh 

usnesení, zašlou předsedovi PV či řediteli jednoznačné vyjádření, zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv. 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. 


