
  

 
 

„Společně k cíli.“             Zápis z hlasování Valné hromady 
Per rollam 

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. 
ve dnech 13.12. – 17.12. 2021  

 
 
V termínu 13.12.-17.12. 2021 se uskutečnilo jednání Valné hromady MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. . 
Konání Valné hromady bylo řádně a včas oznámeno všem jeho členům zasláním pozvánky a členové VH obdrželi 
podklady k projednávaným bodům. Členové MAS byli vyzváni k hlasování per rollam k bodům dle pozvánky.  
Členové byli seznámeni se způsobem korespondenčního hlasování formou elektronické pošty.  
Návrh věci k rozhodnutí byl členům zaslán elektronickou poštou dne 13.12. 2021 v 11:07 hod.   
Lhůta pro vyjádření byla stanovena do 17.12. 2021 do 23:00 hod: 
Forma odpovědi: Souhlasím / Nesouhlasím / Zdržel jsem se.   
 
Z 24 členů MAS svou elektronickou odpověď zaslalo 19 členů, 5 čelenů ve lhůtě neodpovědělo. 
Neodeslané hlasování je považováno za nesouhlas.  
Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavují více jak 49 % hlasovacích práv. 
 

 
 
 

 

 

 

 

I. Seznámení členů Valné hromady s aktuálním stavem 
Návrh věci k rozhodnutí: NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí informace ohledně aktuálního 
stavu stávajícího a nového programového období. 
Hlasování :  Souhlasím  19     Nesouhlasím 5     Zdržel se  0 
Návrh byl přijat. 

II. Informace o přijetí nových členů  
Návrh věci k rozhodnutí: NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada bere na vědomí nově přijaté dva členy spolku, 
pana Jakuba Šebestu a pana Jiřího Ečera.  MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. má tedy nyní 24 členů. 
Hlasování :  Souhlasím  19     Nesouhlasím 5     Zdržel se  0 
Návrh byl přijat. 
 
 
 

Celkový počet členů Valné hromady oprávněných hlasovat 24 
Celkový počet přijatých odpovědí 19 

- z toho SOUHLASÍM 19 
- z toho NESOUHLASÍM 0 
- z toho ZDRŽEL JSEM SE  0 

Celkový počet hlasů SOUHLASÍM  19 
Celkový počet hlasů NESOUHLASÍM 5 
Celkový počet hlasů ZDRZEL JSEM SE  0 



  

 
 

„Společně k cíli.“ III. Schválení závěrečné zprávy 
Návrh věci k rozhodnutí: NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje závěrečnou zprávu za rok 2020. 
Hlasování :  Souhlasím  19     Nesouhlasím 5     Zdržel se  0 
Návrh byl přijat. 
 
IV. Volba Výběrové komise       
Návrh věci k rozhodnutí: NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje Výběrovou komisi s funkčním obdobím 
1 rok ve složení: 
Dita Kettnerová (sektor= soukromý/zájmová skupina=Děti, mládež, vzdělávání) 
Jakub Šebesta (sektor= soukromý/zájmová skupina=Kulturní a společenská činnost) 
Jiří Ečer (sektor= soukromý/zájmová skupina=Sportovní činnost). 
Hlasování :  Souhlasím  19     Nesouhlasím 5     Zdržel se  0 
Návrh byl přijat. 

 

Dokumentace hlasování je součástí originálu zápisu, který je uložen v kanceláři MAS. 

          

 

Kněževes, dne 20.12.2021  

Zapsal(a) : Miroslava Novopacká                                        Ověřil(a) : Filip Uhlíř  

                                                                                                                                                          Předseda spolku 


