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Alena Kováříková

Od: Martina Stará <stara@masbobrava.cz>
Odesláno: pátek 9. února 2018 15:46
Komu: kovarikova@masbobrava.cz
Předmět: Valná hromada MAS Bobrava - per rollam

 
From: Helena Kadlečíková [mailto:helena.kadlecikova@seznam.cz]  
Sent: Tuesday, February 6, 2018 10:02 AM 
To: rehorka@archatt.cz; krizanicova@seznam.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; pernovi@seznam.cz; dotazy@uvolejniku.cz; 
gottvald@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; sevcikova.radka@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
mariebaresova@seznam.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 
starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
starosta@troubsko.cz; bazeny@pooltechnika.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 
sokolomice@email.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
helena.kadlecikova@seznam.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; msnebovidy@volny.cz; reditel@zsostopovice.cz 
Cc: 'Jiří Hrubý' <hruby@masbobrava.cz>; 'Martina Stará' <stara@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada MAS Bobrava - per rollam 
 
Vážení členové MAS Bobrava,  
 
v souvislosti se zjednodušením procesu schvalování výběru projektů v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) a 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prosím o hlasování Valné hromady MAS formou per 
rollam.  
 
Ze Stanov MAS nyní vyplývá, že výběr projektů provedený Výběrovou komisí MAS schvaluje nejdříve Řídící výbor 
MAS a následně Valná hromada MAS. Abychom proces výběru projektů zjednodušili a zrychlili, navrhuji hlasovat o 
delegování pravomocí Valné hromady MAS ke schvalování výběru projektů pouze na Řídící výbor MAS. Zápis ze 
schůze Řídícího výboru, který bude obsahovat výčet projektů navržených k podpoře, bude vždy uveřejněn na 
webových stránkách MAS (www.masbobrava.cz). 
 
Usnesení z hlasování Valné hromady MAS by znělo následovně:  
Valná hromada MAS schvaluje/neschvaluje delegování pravomoci schvalování výběru projektů k výzvám PRV a IROP 
na Řídící výbor MAS.  
 
Prosím o vyjádření se k výše uvedenému usnesení zaznamenáním Vaší odpovědi v tomto formuláři, a to do pátku 
9. 2. 2018 do 14 hod.  
 
S pozdravem a přáním krásného dne,  
 
Bc. Helena Kadlečíková  
Předsedkyně spolku 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Jsme zapojeni do inciativy Milion ovocných stromů pro krajinu, pojďte do toho s námi 
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MAS Bobrava
Komentáře  Sdílet

stara.masbobrava@gmail.com
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