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Výsledek 

z rozhodování valné hromady MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., 
 

které se uskutečnilo v termínu od 30.11.2021 do 06.12.2021 formou per rollam 

 
Vzhledem k situaci, kdy se doporučuje v maximální možné míře omezit prezenční jednání a 
nezbytná rozhodnutí přijímat korespondenční formou (rozhodování per rollam) a s ohledem na 
emailový průzkum mezi členy MAS, dle kterého bylo zjištěno, že prezenční valná hromada by 
s největší pravděpodobností nebyla usnášeníschopná, jsme přistoupili v souladu se stanovami a se 
souhlasem předsedy výkonné rady MAS k variantě per rollam. 
 
Hlasování per rollam valnou hromadou MAS Frýdlantsko-Beskydy 
Hlasování formou per rollam probíhalo tak, že všem členům MAS Frýdlantsko-Beskydy byl dne 
30.11.2021 zaslán zaměstnancem MAS email o konání valné hromady formou per rollam. Součástí 
emailu byla příloha č. 1 s rozpočtem na rok 2022, příloha č. 2 se změnou programového rámce PRV 
a hlasovací formulář, na kterém bylo u jednotlivých usnesení možnost hlasování formou zaškrtnutí.  
 
Seznam členů MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s uvedením emailových adres, na který byl zaslán 
email o konání valné hromady formou per rollam, je uveden v následující tabulce. 
 
Předmět rozhodnutí: 
 
1. Členské příspěvky na rok 2022 

2. Rozpočet na rok 2022 

3. Změna programového rámce PRV 

 
Způsob rozhodování per rollam schválila výkonná rada jako možnost v případě nemožnosti svolat 
valnou hromadu prezenčně dne 27.10.2021 a následně rozhodl předseda výkonné rady dne 
30.11.2021.  
 
Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 30.11.2021 do 06.12.2021, 12:00. 
 
Výzva k rozhodnutí byla všem členům valné hromady rozeslána 30.11.2021 emailem na níže 
uvedené emailové adresy v tabulce. 
 

Název člena Zástupce Email 
Obec Čeladná Pavol Lukša starosta@celadna.cz 

Město Frýdlant nad Ostravicí  David Pavliska dpavliska@frydlantno.cz 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz 

Sportovní klub Pržno Pavla Skotnicová macurova.p@seznam.cz 

Sbor dobrovolných hasičů Ostravice Jiří Pavlán jiri.pavlan@centrum.cz 

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o.  Milan Bajgar bajgar@brc.cz 

Sportovní klub Metylovice  Radomír Kulhánek radomirkulhanek@tiscali.cz 

mailto:dpavliska@frydlantno.cz
mailto:i.babicova@baska.cz
mailto:bajgar@brc.cz
mailto:radomirkulhanek@tiscali.cz
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Obec Janovice  Svatopluk Běrský starosta@obecjanovice.cz 

Obec Pstruží Milan Vaněk ou@pstruzi.cz 

Obec Staré Hamry Eva Tořová starosta@stare-hamry.cz 

Obec Ostravice Pavlína Stankayová starostka@obec-ostravice.cz 

Obec Pržno Petr Blokša ou@przno.cz 

Obec Malenovice Pavel Kuběna starosta.kubena@malenovice.eu 

Obec Bílá Tomáš Kubačák starosta@obecbila.cz 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Michaela Šebelová starosta@kuncicepo.cz 

Obec Metylovice Lukáš Halata starosta@metylovice.cz 

Tělovýchovná jednota  
Janovice, z. s. 

Miroslav Kacíř miroslav.kacir@seznam.cz 

1.BFK Frýdlant nad  
Ostravicí, z. s.  

Dagmar Pindurová damop@seznam.cz 

Římskokatolická farnost  
Čeladná 

Mariusz Roszewski rkf.celadna@doo.cz 

Sepetná v.o.s. Kateřina Slivoníková slivonikova@sepetna.cz 

Miroslav Herot Miroslav Herot miroslavherot@seznam.cz 

Bc. Martin Carbol Martin Carbol medovydvur@email.cz 

Dobrý domov s.r.o. Jiří Volný dobry.domov@gmail.com 

Libor Kresta Libor Kresta K.L.autodoprava@seznam.cz 

SH ČMS – Sbor dobrovolných  
hasičů Baška 

Lukáš Handrejch lukashandrejch@centrum.cz 

Sbor dobrovolných hasičů  
Hodoňovice  

Radomír Bělík sdhhodonovice@seznam.cz 

SKI Bílá – Služby s.r.o. Petr Ochmann info@skibila.cz 

Římskokatolická farnost  
Ostravice a Bílá 

Andrej Slodička andrej.slo.333@gmail.com 

SPORT CLUB s.r.o. Tomáš Macharáček sportclub@sportclub.cz 

T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o. Petr Sklář sklar@termo.biz 

Sbor dobrovolných hasičů  
Nová Ves  

Tomáš Kubala sdhnovaves@seznam.cz 

Středisko sociálních služeb  
města Frýdlant nad Ostravicí 

Jiří Hořínek jiri.horinek@sssfno.cz 

Ing. Oldřich Menšík, Ph. D. Oldřich Menšík oldrich.mensik@farma-mensik.cz 

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Petr Lazar csopkuncice@seznam.cz 

Sbor dobrovolných hasičů Staré  
Hamry 

Ivo Franke ivofranke@seznam.cz 

Red Volley Frýdlant n/O, z.s. Jana Baborová jana.baborka@centrum.cz 

Leoš Řezníček Leoš Řezníček SHRreznicek@email.cz 

Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí Roman Macura rkf.frydlant@doo.cz 

Obec Lhotka Zdeněk Kubala starosta@obec-lhotka.eu 

Spolek Beskydhost Vít Březina brezina@beskydhost.cz 

Medela-péče o seniory o.p.s. Petr Valový Petr.valovy@medela-ops.cz 

 
Výsledek hlasování per rollam valné hromady MAS Frýdlantsko-Beskydy 
 
Hlasování způsobem per rollam probíhalo tak, že elektronickou poštou na email zaměstnance 
MAS, zasílali oslovení členové MAS ve vymezeném termínu pro hlasování formulář s návrhem 
usnesení, kde bylo jejich hlasování u jednotlivých usnesení zaznamenáno formou zaškrtnutí, a 

mailto:starosta@obecjanovice.cz
mailto:ou@pstruzi.cz
mailto:starosta@stare-hamry.cz
mailto:starostka@obec-ostravice.cz
mailto:ou@przno.cz
mailto:starosta.kubena@malenovice.eu
mailto:starosta@obecbila.cz
mailto:starosta@kuncicepo.cz
mailto:starosta@metylovice.cz
mailto:miroslav.kacir@seznam.cz
mailto:slivonikova@sepetna.cz
mailto:medovydvur@email.cz
mailto:dobry.domov@gmail.com
mailto:K.L.autodoprava@seznam.cz
mailto:lukashandrejch@centrum.cz
mailto:sdhhodonovice@seznam.cz
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mailto:andrej.slo.333@gmail.com
mailto:sportclub@sportclub.cz
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mailto:ivofranke@seznam.cz
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hlasovací formulář byl podepsán zástupcem člena MAS. Byl akceptován i podepsaný formulář, 
který byl doručen osobně. Nedoručil-li člen ve stanovené lhůtě elektronicky nebo osobně svůj 
vyplněný formulář, má se za to, že s jednotlivými návrhy usnesení nesouhlasí. 
 
Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu většiny přítomných. Při hlasování formou per rollam 
byl považován za „přítomného“ člena ten, kterému byl email odeslán. Vzhledem k tomu, že v době 
hlasování formou per rollam měla MAS Frýdlantsko-Beskydy 41 členů, bylo proto nutné 21 hlasů 
pro schválení návrhů usnesení.  
 
Nikdo z oslovených členů MAS Frýdlantsko-Beskydy nevyjádřil existenci překážek pro jeho účast v 
hlasování formou per rollam a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email informující o 
čerpání dovolené po celou dobu hlasování, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu pro 
nemožnost hlasování se zúčastnit.  
 
Zúčastnili se (odpověděli na výzvu emailem, popř. osobně) 32 členů valné hromady: 
 
Název člena Zástupce Email/osobně (datum) 

Obec Čeladná Pavol Lukša osobně (3.12.2021) 

Město Frýdlant nad Ostravicí  David Pavliska dpavliska@frydlantno.cz (6.12.2021) 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz (30.11.2021) 

Sportovní klub Pržno Pavla Skotnicová macurova.p@seznam.cz (6.12.2021) 

Sbor dobrovolných hasičů 
Ostravice 

Jiří Pavlán jiri.pavlan@centrum.cz (6.12.2021) 

Sportovní klub Metylovice  Radomír Kulhánek radomirkulhanek@tiscali.cz (6.12.2021) 

Obec Pstruží Milan Vaněk ou@pstruzi.cz (6.12.2021) 

Obec Staré Hamry Eva Tořová starosta@stare-hamry.cz (30.11.2021) 

Obec Pržno Petr Blokša ou@przno.cz (2.12.2021) 

Obec Malenovice Pavel Kuběna 
starosta.kubena@malenovice.eu 

(30.11.2021) 

Obec Bílá Tomáš Kubačák starosta@obecbila.cz (6.12.2021) 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Michaela Šebelová starosta@kuncicepo.cz (30.11.2021) 

Obec Metylovice Lukáš Halata starosta@metylovice.cz (6.12.2021) 

Tělovýchovná jednota  
Janovice, z. s. 

Miroslav Kacíř miroslav.kacir@seznam.cz (2.12.2021) 

Římskokatolická farnost  
Čeladná 

Mariusz Roszewski rkf.celadna@doo.cz (30.11.2021) 

Sepetná v.o.s. Kateřina Slivoníková slivonikova@sepetna.cz (6.12.2021) 

Miroslav Herot Miroslav Herot miroslavherot@seznam.cz (30.11.2021) 

Bc. Martin Carbol Martin Carbol medovydvur@email.cz (6.12.2021) 

SH ČMS – Sbor dobrovolných  
hasičů Baška 

Lukáš Handrejch lukashandrejch@centrum.cz (1.12.2021) 

Sbor dobrovolných hasičů  
Hodoňovice  

Radomír Bělík sdhhodonovice@seznam.cz (6.12.2021) 

SKI Bílá – Služby s.r.o. Petr Ochmann info@skibila.cz (1.12.2021) 

T E R M O  
Frýdlant n. O. s.r.o. 

Petr Sklář sklar@termo.biz (1.12.2021) 

Sbor dobrovolných hasičů  
Nová Ves  

Tomáš Kubala kubalatomas@seznam.cz (6.12.2021) 

mailto:dpavliska@frydlantno.cz
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mailto:info@skibila.cz
mailto:sklar@termo.biz
mailto:kubalatomas@seznam.cz


 

 

 

 

4 

 

Středisko sociálních  
služeb města  
Frýdlant nad Ostravicí 

Jiří Hořínek jiri.horinek@sssfno.cz (6.12.2021) 

Sbor dobrovolných hasičů  
Staré Hamry 

Ivo Franke ivofranke@seznam.cz (1.12.2021) 

Leoš Řezníček Leoš Řezníček SHRreznicek@email.cz (5.12.2021) 

Římskokatolická farnost  
Frýdlant nad Ostravicí 

Roman Macura rkf.frydlant@doo.cz (5.12.2021) 

Obec Lhotka Zdeněk Kubala starosta@obec-lhotka.eu (30.11.2021) 

Spolek Beskydhost Vít Březina brezina@beskydhost.cz (2.12.2021) 

Ing. Oldřich Menšík, Ph. D. Oldřich Menšík 
oldrich.mensik@farma-mensik.cz 

(5.12.2021) 

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD 
ONDŘEJNÍKEM 

Petr Lazar csopkuncice@seznam.cz (6.12.2021) 

Red Volley Frýdlant n/O, z.s. Jana Baborová jana.baborka@centrum.cz (6.12.2021) 

 
 
Nezúčastnili se (neodpověděli na výzvu emailem ani osobně) 9 členů valné hromady: 

Název člena Zástupce 

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o.  Milan Bajgar 

Libor Kresta Libor Kresta 

Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá Andrej Slodička 

SPORT CLUB s.r.o. Tomáš Macharáček 

Obec Janovice  Svatopluk Běrský 

Obec Ostravice Pavlína Stankayová 

1.BFK Frýdlant nad  
Ostravicí, z. s.  

Dagmar Pindurová 

Dobrý domov s.r.o. Jiří Volný 

Medela-péče o seniory o.p.s. Petr Valový 

 
 
Všichni členové valné hromady, kteří se schvalování účastnili a zaslali formulář s návrhem usnesení 
č. 1, vyjádřili souhlas s předmětem rozhodnutí. 
 
30 členů valné hromady, kteří se schvalování účastnili a zaslali formulář s návrhem usnesení č. 2, 
vyjádřili souhlas s předmětem rozhodnutí, 2 se zdrželi hlasování. 

 
 

Usnesení 1:  
 
Valná hromada schvaluje výběr členských příspěvků na rok 2022 pouze pro obce ve výši 30,- Kč na 
obyvatele (počet obyvatel k 31.12.2020). 

 
 
 
 
 

mailto:jiri.horinek@sssfno.cz
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Usnesení 2:  
 

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. na rok 2022 dle přílohy č. 1 
zaslaného materiálu. 

 
Usnesení 3:  

 
Valná hromada bere na vědomí změnu Programového rámce PRV včetně indikátorového a 
finančního plánu a rozdělení navýšené alokace a zbylých finančních prostředků v jednotlivých 
fichích dle přílohy č. 2 zaslaného materiálu. 
 

 
Zapsala: dne 06.12.2021     Zuzana Pavlisková 

 

 

 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

 

 

 


