
 

 
 

1. 

 

Z Á P I S  

z rozhodnutí valné hromady MAS Pobeskydí, z. s., 

které se uskutečnilo 23. – 30. 11. 2020 

Předmět rozhodnutí 

Předmětem rozhodování valné hromady bylo schválení stanov s doplněním kompetence valné 

hromady v čl. IX, bod 1 o písm. q) stanovovat působnost programového výboru, kontrolní komise a 

výběrové komise a jejich pravomocí, pokud není kompetence platnou právní úpravou svěřena jinému 

orgánu MAS. 

Schválením stanov k 30. 11. 2020 v novém znění dochází k nabytí jejich účinnosti a současně dochází 

ke zrušení platnosti stanov, které byly schváleny valnou hromadou 17. 9. 2020. 

 

Rozhodnutí o tomto způsobu rozhodování bylo schváleno předsedou Jaroslavem Votýpkou 

dne 23.11. 2020. 

 

Toto rozhodnutí mimo zasedání probíhalo od 23. 11. 2020 do 30. 11. 2020 

 

Výsledek rozhodnutí 

Výzva k rozhodnutí byla všem 40 členům MAS Pobeskydí, z. s., rozeslána emailem 23. 11. 2020. K mailu 

byl přiložen hlasovací lístek, návrh stanov a výčet členů spolku k 23. 11. 2020. Hlasování probíhalo 

vyplněním hlasovacího lístku, který členové měli možnost odevzdat v podepsané naskenované verzi, 

verzi s elektronickým podpisem nebo tištěném originále, a to buď mailem (na 

novakova@pobeskydi.cz), v kanceláři MAS (či do schránky) nebo prostřednictvím datové schránky. 

 

Přijato bylo rozhodnutí od 21 členů MAS Pobeskydí, z. s., (z toho 5 veřejný sektor) což je většina členů 

MAS Pobeskydí, z. s. Žádná ze zájmových skupin ani sektor neměl většinu hlasů. Rozhodnutí mimo 

zasedání je platné. 

Všichni členové MAS Pobeskydí, z. s., kteří se rozhodnutí zúčastnili, vyjádřili souhlas s předmětem 

rozhodnutí. 

Valná hromada schválila stanovy MAS Pobeskydí, z. s., v novém znění (s doplněním v čl. IX, 

bodu 1 písm. q) stanovovat působnost programového výboru, kontrolní komise a výběrové 

komise a jejich pravomocí, pokud není kompetence platnou právní úpravou svěřena jinému 

orgánu MAS), které nabývají účinnost k 30. 11. 2020. Současně dochází ke zrušení platnosti 

stanov, které byly schváleny valnou hromadou 17. 9. 2020. 

Přílohy (v tištěné podobě): Email s výzvou k rozhodnutí, listina hlasování, přijaté hlasovací lístky, 

doložení doručení hlasovacích lístků mailem, Stanovy MAS Pobeskydí, z. s. ve znění k 30. 11. 2020 

 

Zapsala: 1. 12. 2020 Ing. Krystyna Nováková        Zápis schválil: Ing. Jaroslav Votýpka 
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