Zápis
z hlasování per rollam Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY
konaného ve dnech 20.7.2022 – 22.7.2022
Úvod
Tento dokument je zápisem hlasování per rollam Představenstva k následujícím bodům:
1.
Výběr partnerů s finančním příspěvkem pro realizaci projektu „Komunita pro komunitu“ financovaného z OPZ+
v rámci výzvy MPSV
2.
Schválení akčního plánu pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory
3.
Schválení žádosti o dotaci projektu „Komunita pro komunitu“
Složení Představenstva MAS (funkční období 22.11.2021 – 21.11.2023)
Subjekt
Jméno
Zájmová skupina
Svazek obcí pod Kunětickou horou
Jozef Petrenec
Místní samospráva
APOLENKA, z.s.
Jolana Štěpánková
Sport a volnočasové aktivity
Základní škola a mateřská škola
Jiří Fousek
Vzdělávání a osvěta
Rokytno
Zdeněk Seidl
Zdeněk Seidl
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
GREENGOLF Pardubice a.s.
Michal Voigts
Podnikání a turistický ruch

Sektor
veřejný
soukromý
veřejný
soukromý
soukromý

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.
Základní informace k per rollam a podkladům
Informace o konání Představenstva per rollam z důvodu prodlení byla projednána na jednání Představenstva dne 20.6.2022,
11.7.2022 byl e-mailem ověřen termín hlasování per rollam. Podklady (vyhodnocení Výzvy pro partnerství s fin. příspěvkem,
přihlášky uchazečů o partnerství s fin. příspěvkem, návrh AP OPZ+, Návrh ŽoD Komunita pro komunitu) byly rozeslány dne
20.7.2022 e-mailem společně s výzvou k hlasování, s pravidly hlasování a informacemi k zápisu per rollam.
Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J.
Petrenec, předseda Představenstva. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům
Představenstva.
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Hlasování umožněno od 20.7.2022 – 22.7.2022.
Informace k předmětu hlasování
1.

Výběr partnerů s finančním příspěvkem pro realizaci projektu „Komunita pro komunitu“ financovaného
z OPZ+ v rámci výzvy MPSV

Představenstvu bylo předloženo vyhodnocení Výzvy pro partnerství s fin. příspěvkem vč. přihlášek uchazečů o partnerství s fin.
příspěvkem. Přihlásili se celkem 2 uchazeči, oba splnili podmínky stanovené výzvou. Výzva umožňuje výběr max. 3 uchazečů.
Návrh usnesení 5.1.1:
Představenstvo schvaluje jako partnera s finančním příspěvkem pro realizaci projektu „Komunita pro komunitu“ financovaného
z OPZ+ v rámci výzvy MPSV: 1. Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (IČ 266 79 485), 2. Zdraví a sportovní aktivity, spolek (IČ
051 87 541).
2.

Schválení akčního plánu pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory

Představenstvu byl předložen návrh AP OPZ+.
Návrh usnesení 5.2.1:
Představenstvo schvaluje akční plán pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory a jeho podání do Výzvy k předkládání žádostí o
podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027, a to do
konce této výzvy. Představenstvo schvaluje dopracování/úpravy akčního plánu Kanceláří MAS a to především na základě
komunikace s partnery s finančním příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem, doladění dle požadavků formuláře akčního plánu
a výzvy, změn pravidel a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.
3.

Schválení žádosti o dotaci projektu „Komunita pro komunitu“

Představenstvu byl předložen návrh žádosti projektu Komunita pro komunitu.
Návrh usnesení 5.3.1:

Představenstvo schvaluje žádost o dotaci projektu "Komunita pro komunitu" a její podání do výzvy OPZ+: 03_22_008 Podpora
komunitně vedeného místního rozvoje (1), a to do konce této výzvy. Představenstvo schvaluje dopracování/úpravy žádosti o
dotaci Kanceláří MAS na to především základě komunikace s partnery s finančním příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem,
doladění dle požadavků formuláře žádosti o dotaci a výzvy, změn pravidel a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.
Průběh hlasování
Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Představenstva u návrhu(ů) usnesení uvedli PRO nebo
SOUHLASÍM. Dle předem zaslaných postupů pro hlasování, pokud člen orgánu nedoručí své vyjádření nebo souhlas s návrhem
usnesení ve stanovené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí, je PROTI. 1 člen představenstva svůj hlas nedoručil do stanoveného
termínu.
Představenstvo je ke všem usnesením usnášeníschopné. U všech usnesení byla dodržena podmínka, že žádná ze zájmových
skupin ani veřejný sektor nemá více jak 49 % hlasů.
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Schválená USNESENÍ z hlasování Představenstva per rollam k 22.7.2022:
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Představenstvo schvaluje jako partnera s finančním příspěvkem pro realizaci projektu „Komunita pro komunitu“
financovaného z OPZ+ v rámci výzvy MPSV: 1. Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (IČ 266 79 485), 2. Zdraví a
sportovní aktivity, spolek (IČ 051 87 541).
Představenstvo schvaluje akční plán pro OPZ+ MAS Region Kunětické hory a jeho podání do Výzvy k předkládání
žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 20212027, a to do konce této výzvy. Představenstvo schvaluje dopracování/úpravy akčního plánu Kanceláří MAS a to
především na základě komunikace s partnery s finančním příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem, doladění dle
požadavků formuláře akčního plánu a výzvy, změn pravidel a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.
Představenstvo schvaluje žádost o dotaci projektu "Komunita pro komunitu" a její podání do výzvy OPZ+: 03_22_008
Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1), a to do konce této výzvy. Představenstvo schvaluje
dopracování/úpravy žádosti o dotaci Kanceláří MAS na to především základě komunikace s partnery s finančním
příspěvkem, konzultací s řídícím orgánem, doladění dle požadavků formuláře žádosti o dotaci a výzvy, změn pravidel
a metodik a na základě připomínek řídícího orgánu.

Dne: 23.7.2022
Zapsala: K. Holečková

Předseda Představenstva svým podpisem tohoto zápisu stvrzuje výsledek hlasování a ověřuje správnost zápisu.

Jozef Petrenec:

