Zápis
z hlasování per rollam Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY
konaného ve dnech 26.5.2021 – 28.5.2021
Úvod
Tento dokument je zápisem hlasování per rollam Kontrolního výboru k následujícím bodům:
1.
Schválení Indikátorového a evaluačního plánu 2021
2.
Schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2020
Složení Kontrolního výboru schváleno MAS ke dni: 21.11.2019.
Subjekt
Jméno
Zájmová skupina
AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.
Josef Mlateček
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí
Svazek obcí Loučná
Martin Staněk
Místní samospráva
FRENCL s.r.o.
David Frencl
Podnikání a turistický ruch

Sektor
soukromý
veřejný
soukromý

Přípravou hlasování per rollam byla pověřena K. Holečková.
Základní informace k per rollam a podkladům
Informace o konání Kontrolního výboru per rollam z důvodu prodlení byla rozeslána dne 20.5.2021 e-mailem společně s
podklady (hlasovací dokument, Zpráva kontrolního výboru 2020, Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1, Zpráva manažerky
pro Kontrolní výbor k 31.12.2020, Zpráva o realizaci ISg, Zápis z KV z 9.6.2020, Zprávy auditora vč. Výroční zprávy za rok
2020). Podklady bylo možné připomínkovat do 24.5.2021. Členům Kontrolního výboru byly dále zaslány pravidla hlasování a
informace k zápisu per rollam.
Zápis z hlasování per rollam je sepsán K. Holečkovou na základě výsledků hlasování. Správnost zápisu stvrdí podpisem J.
Mlateček, předseda Kontrolního výboru. K podpisu zápisu bude přistoupeno až po umožnění připomínkování zápisu členům
Kontrolního výboru.
Hlasování umožněno od 26.5.2021 – 28.5.2021.
Informace k předmětu hlasování
1

1. Schválení Indikátorového a evaluačního plánu 2021
Kontrolnímu výboru byl předložen návrh Indikátorového a evaluačního plánu na rok 2021 a Zpráva o realizaci ISg k 31.12.2020.
Indikátorový a evaluační plán bude Představenstvu předložen ke schválení.
Návrh usnesení 1:
Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1.
2. Schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2020
Kontrolnímu výboru byl předložen návrh Zprávy kontrolního výboru za rok 2020 a další související podklady. Zpráva bude
předložena Valné hromadě ke schválení.
Návrh usnesení 2
Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2020.

Průběh hlasování
Jako hlasování PRO usnesení byly započítány hlasy, kdy členové Kontrolního výboru u volby PRO své odpovědi křížkovali.
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. Všichni členové Kontrolního výboru svůj hlas doručili.
Kontrolní výbor je ke všem usnesením usnášeníschopný.

Jméno
Josef Mlateček
Martin Staněk
David Frencl

Hlasoval dne

27.5.2021, 8:53
27.5.2021, 15:21
28.5.2021, 7:31
Hlasů PRO
Hlasů ZDRŽUJI SE
Hlasů PROTI
Usnesení schváleno

Jak bylo hlasováno k návrhu usnesení (návrhy byly pro přehlednost
očíslovány):
1
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PRO
PRO
PRO
PRO
3
3
0
0
0
0
ano
ano

Schválená USNESENÍ z hlasování Kontrolního výboru per rollam k 28.5.2021:



Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1.
Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2020.

Příloha: Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1, Zpráva kontrolního výboru za rok 2020
Dne: 28.5.2021
Zapsala: K. Holečková

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

Josef Mlateček:
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