Zápis a usnesení valné hromady Lípa pro venkov z.s.
z hlasování PER ROLLAM
konaného ve dnech 23. - 30. 3. 2021
V souvislosti s omezeními vyvolanými vyhlášením mimořádných opatření Vlády ČR se řádná valná hromada
spolku nemohla uskutečnit prezenčne.v původně plánovaném termínu Současně se vyskytlo několik zásadních
problémů, jejichž řešení nešlo odložit do termínu konání řádné VH, a tak byla členská základna MAS Lípa pro
venkov z.s. vyzvána, aby se k těmto bodům vyjádřila hlasováním per rollam.
Dne 23. 3. 2021 byly všem členům MAS elektronickou formou zaslány návrhy usnesení a podkladový materiál.
Lhůta pro vyjádření členů k návrhu usnesení byla stanovena na 7 kalendářních dnů od zahájení
korespondenčního hlasování tj. do 30. 3. 2021 včetně. Hlasování bylo realizováno formou odpovědního e-mailu,
v němž se každý člen mohl vyjádřit k jednotlivým usnesením jednou z možností PRO / PROTI. Jednotlivá
hlasování byla uložena v elektronické formě, vytištěna a následně zaznamenána do výsledné tabulky. Pokud se
člen ve stanoveném termínu k návrhům usnesení nevyjádřil, byla jeho volba v souladu s metodikou doporučenou
ze strany řídícího orgánu zaznamenána jako hlas PROTI návrhu usnesení. Pro přijetí usnesení byl třeba souhlas
nadpoloviční většiny všech členů spolku - tj. 45 z 88 hlasů. Výsledek hlasování byl členům oznámen e-mailem dne
31. 3. 2021.
1. Prodloužení funkčního období orgánů MAS
Usnesení VH_2021_01_01:
VH MAS Lípa pro venkov z.s.
schvaluje v souladu se zněním § 20 zák. 194/2020 Sb. prodloužení funkčního období všech orgánů MAS
(Rady, Kontrolního výboru, Výběrové komise) v současném složení do konání nejbližší řádné valné
hromady spolku, která se uskuteční do 3 měsíců ode dne následujícího po dni ukončení mimořádných
opatření při epidemii.
Hlasování:
PRO: 62
Usnesení bylo přijato.

PROTI:

26

2. Rozšíření území MAS pro přechodné období realizace PRV
Usnesení VH_2021_01_02:
VH MAS Lípa pro venkov z.s.
souhlasí s rozšířením území MAS Lípa pro venkov z.s. o území měst a obcí Čáslav, Vrdy, Žleby, Starkoč,
Semtěš, Bílé Podolí, Horušice, Bernardov a Kobylnice pro období 2014 - 2020.
Hlasování:
PRO: 61
Usnesení bylo přijato.

PROTI:

27
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