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Výsledek 

z rozhodování per rollam výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., 
které se uskutečnilo 31. 1. 2022 – 3.2.2022 formou per rollam 

 
Hlasování per rollam výkonnou radou MAS Frýdlantsko-Beskydy 
Hlasování formou per rollam probíhalo tak, že všem členům výkonné rady MAS Frýdlantsko-
Beskydy byl dne 31.1.2022 zaslán zaměstnancem MAS email o konání výkonné rady formou per 
rollam. Součástí emailu byl hlasovací formulář, na kterém byla u jednotlivých usnesení možnost 
hlasování formou zaškrtnutí.  

Seznam členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s uvedením emailových adres, na 
který byl zaslán email o konání výkonné rady formou per rollam, je uveden v tabulce č. 1. 

Předmět rozhodnutí: 

Z důvodu, že výzva č. 4 byla ještě před jejím vyhlášením ze strany RO SZIF Opava stornována bez 
možnosti úpravy, je zapotřebí schválit novou výzvu, a to s pořadovým číslem „5“. Výzva č. 4 je tedy 
stornována a nebude vyhlášena. 

Předmětem rozhodnutí je tak schválení výzvy č. 5 z PRV, včetně fichí a všech jejich příloh a 
přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance SCLLD v případě změn výzvy (popř. jejich 
příloh) dle požadavků SZIF či potřebnosti změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti 
systému Portálu farmáře. 

Způsob rozhodování per rollam schválil předseda výkonné rady dne 27.01.2022.  

Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 31.1.2022 do 3.2.2022, 12:00. 

Výzva k rozhodnutí byla všem členům výkonné rady rozeslána dne 31.1.2022 emailem: 

Tabulka č. 1 Seznam členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy včetně jejich emailových adres 

Název člena Zástupce Email 

Obec Čeladná Pavol Lukša starosta@celadna.cz 

Město Frýdlant nad Ostravicí  Mgr. David Pavliska dpavliska@frydlantno.cz 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz 

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

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

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

Sportovní klub Metylovice  Ing. Radomír Kulhánek radomirkulhanek@tiscali.cz 

Výsledek hlasování per rollam výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Hlasování způsobem per rollam probíhalo tak, že elektronickou poštou na email zaměstnanců 
MAS, zasílali oslovení členové výkonné rady MAS ve vymezeném termínu pro hlasování formulář 
s návrhem usnesení, kde bylo jejich hlasování u jednotlivých usnesení zaznamenáno formou 
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zaškrtnutí, a hlasovací formulář byl podepsán zástupcem člena výkonné rady MAS. Je akceptován i 
podepsaný formulář, který je doručen osobně. Nedoručil-li člen výkonné rady 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“ ten, kterému byl email odeslán. Vzhledem k tomu, že v době 
hlasování formou per rollam měla výkonná rada MAS Frýdlantsko-Beskydy 7 členů, byly proto 
nutné 4 hlasy pro schválení návrhů usnesení.  

Nikdo z oslovených členů výkonné rady 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.  

Počet obdržených e-mailů se zaslaným návrhem usnesení byl 5. 

Zúčastnilo se (odpověděli na výzvu emailem) 5 členů výkonné rady: 

Tabulka č. 2 Seznam zúčastněných členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy včetně jejich emailových 
adres 

Název člena Zástupce Email Způsob doručení 

Obec Čeladná Pavol Lukša starosta@celadna.cz emailem 

Sportovní klub Metylovice  
Ing. Radomír 
Kulhánek 

radomirkulhanek@tiscali.cz emailem 

Sbor dobrovolných hasičů 
Ostravice 

Jiří Pavlán jiri.pavlan@centrum.cz emailem 

Sportovní klub Pržno 
Bc. Pavla  
Skotnicová 

macurova.p@seznam.cz emailem 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz emailem 

Nezúčastnili se (neodpověděli na výzvu emailem) 2 členové výkonné rady: 

Tabulka č. 3 Seznam nezúčastněných členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy včetně jejich emailových 
adres 

Název člena Zástupce Email 

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

Město Frýdlant nad Ostravicí Mgr. David Pavliska dpavliska@frydlantno.cz 

Všichni členové výkonné rady, kteří se schvalování účastnili a zaslali formulář s návrhem usnesení, 
vyjádřili souhlas s předmětem rozhodnutí. 

Usnesení 1:  

Výkonná rada schvaluje výzvu č. 5 z PRV, včetně fichí a všech jejich příloh a přenesení kompetence 
na vedoucího zaměstnance SCLLD v případě změn výzvy (popř. jejich příloh) dle požadavků SZIF či 
potřebnosti změny dat ze strany MAS, či v případě nefunkčnosti systému Portálu farmáře. 
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Přijato bylo rozhodnutí od 5 členů výkonné rady. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 

 

Zapsala: 3.2.2022 Ing. Radana Maloušková 

 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

 
 
Příloha: Souhlasy členů výkonné rady (v tištěné podobě) 


