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Grygov 26.10. 2020 

 

ZÁPIS 

valné hromady MAS Hanácké Království, z.s., ze dne 26.10.2020 – korespondenční hlasování 

 

V důsledku pandemické situace v ČR a vládním omezením v možnosti shromažďování osob se jednání valné 

hromady koná korespondenčně. Při hlasování tímto způsobem se postupuje dle Pravidel schválených statutárním 

orgánem – radou spolku. 

1. VOLBA ČLENŮ RADY SPOLKU A VÝBĚROVÉ KOMISE MAS 
 
Jediným bodem programu jsou personální změny vyvolané Metodickým stanoviskem MMR č. 12 k metodice 

MPIN, která mj. zavadí některé neslučitelnosti funkcí v orgánech MAS. Zejména je to neslučitelnost, aby starosta, 

příp. místostarosta mohl zastupovat v orgánech MAS jiný subjekt než obec. Citace metodiky: 

„Zástupce partnera MAS – právnické osoby (včetně statutárních zástupců) z veřejného sektoru, nemůže být přijat 
za partnera MAS ani zvolen členem výběrového orgánu MAS jako fyzická (soukromá) osoba. V orgánech MAS 
musí vždy zastupovat veřejný sektor. Jedna fyzická osoba nemůže zastupovat zároveň veřejný a soukromý 
sektor v orgánech MAS. Statutární zástupce partnera z veřejného sektoru nemůže být (nově) zvolen členem 
žádného povinného orgánu jako fyzická osoba a zastupovat soukromý sektor.“ 

Dále v Metodice se vylučuje, aby zaměstnanec kanceláře MAS, byl současně členem orgánu MAS. Proto je 
potřeba také volit členství po Ing. Pavlu Horákovi. 

Uvedené personální změny jsou nutné v rámci procesu přípravy na nové období 2021-2027. Jedná se o závazné 
podmínky, aby MAS i nadále mohla plnit roli vyhlašování výzev a výběru projektů pro finanční podporu. 

Usnesení: Valná hromada (dále jen VH): 

odvolává: 

členy Rady spolku: 

- Dechová kapela Věrovanka, z.s., zastoupená Ing. Jiří Uhlíř 

- Jitka Růžičková 

- Ing. Pavel Horák 

 

člena Výběrové komise: 

- SDH Blatec, zastoupený Mojmír Dostál 
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volí: 

členy Rady spolku: 

- SDH Grygov, zastoupený Ing. Jiří Aust 

- Gymnastický klub Velký Týnec, z.s. zastoupený Ing. Renáta Vrbová 

- Kokorští sousedé, z.s., zastoupená Ladislav Zapletal 

 

člena Výběrové komise: 

- RC Velký Týnec, z.s., zastoupený Ing. Petra Andrýsková 

 

Hlasovalo   …..     členů z 58 členů 

PRO návrh hlasovalo 

PROTI návrhu hlasovalo 

ZDRŽELO se  

 

Zapsal: Ing. Pavel Horák 

Ověřil: Ing. Tomáš Kubáček 

 


