
 

 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BOBRAVA, Z.S. 
 

Konání: 4. 12. 2020, 15:10 – 9. 12. 2020, 23:59  

Forma jednání: elektronická forma  

Zasláno: všem členům Valné hromady MAS (celkem 37 členů) 

 

1. Úvod 

 

Jednání Valné hromady se zúčastnili:  
 

∙ Hana Benešová 

∙ Michaela Fopová Buchbergerová 

∙ Lukáš Dvořák 

∙ Junák – Český skaut Střelice, zastoupený Luďkem Záleským  
∙ Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, zastoupená Petrem Juráčkem  
∙ Mateřská škola Moravany, zastoupená Kateřinou Havránkovou 

∙ Mateřská škola Nebovidy, zastoupená Ivanou Valáškovou 

∙ Základní škola Moravany. Zastoupená Markétou Jedličkovou 

∙ Nad Šelší o.s., zastoupené Zuzanou Benešovou  
∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou  
∙ Obec Nebovidy, zastoupená Milanem Mojžíšem 

∙ Obec Omice, zastoupená Věrou Novotnou 

∙ Obec Ostopovice, zastoupená Janem Symonem 

∙ Obec Popůvky, zastoupená Miluší Červenou  
∙ Obec Radostice, zastoupená Jaroslavem Dvořákem  
∙ Obec Silůvky, zastoupená Zdeňkem Praxem  
∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem  
∙ Obec Troubsko, zastoupená Vítězslavem Volánkem  
∙ TJ Sokol Omice, zastoupený Radkem Bukovským 

∙ TJ Sokol Radostice, zastoupený Jiřím Kadlcem 

∙ TJ Sokol Střelice, zastoupený Danielem Kokorským 

∙ Klára Tomancová 

∙ Vrabčák Moravany, zastoupený Šárkou Haklovou  

∙ Roman Valla 

∙ Leoš Vídenský 

∙ Petr Vlach 

 

 

 



 

 

 

 

   2 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

Dne 4. 12. 2020 v 15:10 hod. byl všem členům Valné hromady MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové Valné hromady,  
 

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) 

ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

 

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání 
Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

 

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov 
MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

 

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy  
9. 12. 2020, 23:59 hod.  

 

S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková  
 

2. Hlasování o změně Stanov MAS  
 

Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. VH 17.1.2020 

následovně: 
 

Usnesení č. VH 17.1.2020  

Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
SCHVALUJI: 26  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 

 

Usnesení č. VH 17.1.2020 bylo přijato dne 10. 12. 2020 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 26 platných 
hlasů, tedy nadpoloviční většiny Valné hromady MAS. Zároveň se hlasování zúčastnily 2/3 členů Valné hromady, 
která je zapotřebí ke schválení změny Stanov. 
 



 

 

 

 

   3 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

Zapsala Ing. Alena Kováříková  
 

 

 

 

 

Ověřili: Bc. Helena Kadlečíková 

 

 

 

 

 

Miluše Červená  
 

 

 

 

 

 

 Přílohy zápisu: 
1) E-mail členům Valné hromady  
2) Odpovědi členů Valné hromady  
3) Stanovy MAS Bobrava  

 

 

Usnesení:  
Usnesení č. VH 17.1.2020  

Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 

Ing. Alena 

Kováříková

Digitálně podepsal 

Ing. Alena Kováříková 

Datum: 2020.12.10 

12:32:33 +01'00'

Miluše 

Červená

Digitálně 

podepsal Miluše 

Červená 

Datum: 2020.12.14 

09:10:59 +01'00'

Bc. Helena 

Kadlečíková

Digitálně podepsal Bc. 

Helena Kadlečíková 

Datum: 2020.12.14 

10:54:52 +01'00'
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Alena Kováříková

Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 15:10
Komu: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 
Přílohy: Zápis_VH_11-18-25 per rollam_komplet.pdf; Stanovy_MAS_Bobrava_2020_12_

04.docx

Vážení členové Valné hromady,  
 
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
 
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
 
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
 
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
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Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
 



1

Alena Kováříková

Od: ZŠ Moravany <skola@zsmoravanyubrna.cz>
Odesláno: středa 9. prosince 2020 12:29
Komu: Alena Kováříková
Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'; 'Martina Stará'; rehorka@archatt.cz; 

vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; 
reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; 
nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada 18.11.-25.11.2020 per rollam
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020. 

  

Markéta Jedličková 

 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
Datum: 18. 11. 2020 17:39:10 
Předmět: Valná hromada 18.11.-25.11.2020 per rollam  
 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením paní předsedkyně a v návaznosti na on-line jednání Valné hromady (18. 11. 
2020, 16:00 hod.) prosíme o jednání formou per rollam. 

1. Program rozvoje venkova  
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V rámci PRV má MAS zbývající alokaci ve výši 662 237 Kč. V jednotlivých Fichích konkrétně viz tabulka 
níže.  

PRV Fiche 1 
Zemědělci 

Fiche 2 
Nezemědělci 

Fiche 3 
Neprod.investice 

v lesích 

Fiche 5 
Občanská 

vybavenost 
Celkem  

Dotace celkem 2 003 992 Kč 1 624 850 Kč 1 880 219 Kč 2 827 849 Kč 8 336 915  Kč 
Vyčerpáno 1 616 992 Kč 1 557 935 Kč 1 880 219 Kč 2 619 527 Kč 7 674 673 Kč 

Zbývá vyčerpat 387 000 Kč 66 915 Kč 0 Kč 208 322 Kč 662 237 Kč 

  

Dle průzkumu potenciálních žadatelů (Fiche 1 projekty za 552 000 Kč dotace a Fiche 5 projekty za 
1 500 000 Kč dotace) a na základě on-line jednání Valné hromady navrhujeme zbývající alokaci z Fiche 
1 a z Fiche 2 přesunout do Fiche 5 Občanská vybavenost obcí.  

2. Orgány MAS  

V souvislosti se standardizací MAS na období 2021-2027 je nutno potvrdit/ převolit orgány MAS. 
Aktuální složení orgánů MAS zasíláme přílohou.  

  

3. Rozpočet MAS na rok 2021 

Řídící výbor MAS předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2021 (zasíláme přílohou). Součástí 
je i stanovení členského příspěvku na rok 2021, který platí členské obce MAS. Výše členského 
příspěvku by činila 10,- Kč/ obyvatele k 31. 12. 2019. 

  

1.      Usnesení VH 16. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/ 
neschvaluje přesun 387 000 Kč z Fiche 1 a 66 915 Kč z Fiche 2 do Fiche 5. 

  

2.      Usnesení VH 16. 2. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje složení Řídícího výboru k 18. 11. 2020.   

  

3.      Usnesení VH 16. 3. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje složení Výběrové komise k 18. 11. 2020.   

  

4.      Usnesení VH 16. 4. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje složení Revizní komise k 18. 11. 2020.   

  

5.      Usnesení VH 16. 5. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada 
schvaluje/neschvaluje rozpočet MAS na rok 2021. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do středy 25. 11. 2020, 17:00 hod.  

  

S přáním pěkných dní,  

  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: hana.klima@centrum.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 8:24
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.co m

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00203.html

Dobrý den, 
  
 
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020. 
 
S pozdravem 
 
Hana Benešová 
  
  
  
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 04.12.2020 15:09 
> Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
> 
> CC: <hruby@masbobrava.cz, skalnikova@masbobrava.cz> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
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Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let. 

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní, 

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Misa Buchberger <misabuchberger@hotmail.com>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 16:46
Komu: Alena Kováříková
Předmět: AW: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

 
Schvaluji změnu Stanov MAS Bobrava k 9.12.2020 
 
Michaela Fopova Buchbergerova 
 

Von: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Gesendet: Freitag, 4. Dezember 2020 14:09 
An: rehorka@archatt.cz <rehorka@archatt.cz>; vondrak@bodlas.cz <vondrak@bodlas.cz>; 
leos.vidensky@seznam.cz <leos.vidensky@seznam.cz>; roman.valla.cz@gmail.com <roman.valla.cz@gmail.com>; 
starhova@starhova.cz <starhova@starhova.cz>; zalesky.ludek@inset.com <zalesky.ludek@inset.com>; 
dotazy@uvolejniku.cz <dotazy@uvolejniku.cz>; reditel@zsostopovice.cz <reditel@zsostopovice.cz>; 
reditelna@msmoravanek.cz <reditelna@msmoravanek.cz>; msnebovidy@volny.cz <msnebovidy@volny.cz>; 
nadselsi@seznam.cz <nadselsi@seznam.cz>; starosta@moravanyubrna.cz <starosta@moravanyubrna.cz>; 
starosta@nebovidyubrna.cz <starosta@nebovidyubrna.cz>; mistostarostka.omice@gmail.com 
<mistostarostka.omice@gmail.com>; starosta@ostopovice.cz <starosta@ostopovice.cz>; starostka@popuvky.cz 
<starostka@popuvky.cz>; mistostarosta@radostice.cz <mistostarosta@radostice.cz>; starosta@siluvky.cz 
<starosta@siluvky.cz>; jvasulin@streliceubrna.cz <jvasulin@streliceubrna.cz>; mistostarosta@troubsko.cz 
<mistostarosta@troubsko.cz>; foral.z@seznam.cz <foral.z@seznam.cz>; moravany@dieceze.cz 
<moravany@dieceze.cz>; senergos@senergos.cz <senergos@senergos.cz>; sprko@seznam.cz <sprko@seznam.cz>; 
sokolomice@email.cz <sokolomice@email.cz>; jmaiwaelder@ohlzs.cz <jmaiwaelder@ohlzs.cz>; kadlec@bdoca.cz 
<kadlec@bdoca.cz>; sokolstrelice@centrum.cz <sokolstrelice@centrum.cz>; tydlimako@seznam.cz 
<tydlimako@seznam.cz>; haklovas@gmail.com <haklovas@gmail.com>; zs.moravanyubrna@seznam.cz 
<zs.moravanyubrna@seznam.cz>; lukin.dvorak@gmail.com <lukin.dvorak@gmail.com>; hana.klima@centrum.cz 
<hana.klima@centrum.cz>; misabuchberger@hotmail.com <misabuchberger@hotmail.com>; 
hanaraddova@seznam.cz <hanaraddova@seznam.cz>; klara.pas@centrum.cz <klara.pas@centrum.cz>; 
vlach.petr.3@gmail.com <vlach.petr.3@gmail.com> 
Cc: hruby@masbobrava.cz <hruby@masbobrava.cz>; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Betreff: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
  
Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
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Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
  
 

Sada Micro so ft Office zabránila  
auto matickému stažení tohoto  
obrázku z Internetu, aby chránila 
vaše osobní údaje.

 

Virenfrei. www.avast.com  
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Alena Kováříková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>
Odesláno: neděle 6. prosince 2020 20:45
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dobrý den, 
 

 SCHVALUJI usnesení VH 17. 1. 2020   
 

S pozdravem  

Bc. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
 
 
pá 4. 12. 2020 v 15:09 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
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Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 7:48
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Helena Kadlečíková 
 
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 
Vážení členové Valné hromady,  
 
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
 
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
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Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
 
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: MŠ a ZŠ Ostopovice <juracek@zsostopovice.cz>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 16:00
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Schvaluji, 
děkuji 
 

Sada Microsoft Office zabránila automatickému stažení tohoto obrázku z Internetu, aby chránila vaše  
osobní údaje.

 
 
Mgr. Petr Juráček 
ředitel školy 
 
m: +420 731 485 909 t: +420 547 357 074 w: zsostopovice.cz 
 
 
MŠ  a ZŠ Ostopovice 
STŘEDEM OBCE 
 
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Školní 18, Ostopovice 664 49 
IČ: 71000453, č.ú.: 181800516/0300 

 
"Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?" 
 
 
 
 
 
 
pá 4. 12. 2020 v 15:09 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
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Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: reditelna@msmoravanek.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 10:30
Komu: Alena Kováříková
Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020
Přílohy: image001.jpg

Kateřina Havránková: SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
Datum: 4. 12. 2020 15:10:23 
Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
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Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 
2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou 
programového období navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by 
v následujících obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky 
hospodaření/ nerozdělené zisky minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního 
jednání Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do středy 9. 12. 2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: msnebovidy@volny.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 10:24
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00289.html

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 
                                                          Valášková Ivana 
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 04.12.2020 15:09 
> Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let. 

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
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Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní, 

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od:   <nadselsi@seznam.cz>
Odesláno: středa 9. prosince 2020 10:44
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020
Přílohy: image001.jpg

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

 

Zuzana Benešová 

Nad Šelší, z.s. 

 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
Datum: 4. 12. 2020 15:10:05 
Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 
2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou 
programového období navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by 
v následujících obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky 
hospodaření/ nerozdělené zisky minulých let.  
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Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního 
jednání Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do středy 9. 12. 2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Starosta obce Nebovidy u Brna <starosta@nebovidyubrna.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 8:21
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Dobrý den vážené kolegyně,vážení kolegové, 
  
SCHVALUJI........Usnesení HV 17.1.2020 
 
S pozdravem 
 
 
Milan Mojžíš 
starosta obce 
_________________________ 
 
Obecní úřad Nebovidy 
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna 
Telefon/Fax: +420 547 244 355 
GSM: +420 725 111 409 
e-mail: starosta@nebovidyubrna.cz 
e-mail: obec@nebovidyubrna.cz 
http://www.nebovidyubrna.cz 
  
From: Alena Kováříková  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:09 PM 
To: rehorka@archatt.cz ; vondrak@bodlas.cz ; leos.vidensky@seznam.cz ; roman.valla.cz@gmail.com ; 
starhova@starhova.cz ; zalesky.ludek@inset.com ; dotazy@uvolejniku.cz ; reditel@zsostopovice.cz ; 
reditelna@msmoravanek.cz ; msnebovidy@volny.cz ; nadselsi@seznam.cz ; starosta@moravanyubrna.cz ; 
starosta@nebovidyubrna.cz ; mistostarostka.omice@gmail.com ; starosta@ostopovice.cz ; starostka@popuvky.cz ; 
mistostarosta@radostice.cz ; starosta@siluvky.cz ; jvasulin@streliceubrna.cz ; mistostarosta@troubsko.cz ; 
foral.z@seznam.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 ; haklovas@gmail.com ; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz ; lukin.dvorak@gmail.com ; hana.klima@centrum.cz ; misabuchberger@hotmail.com ; 
hanaraddova@seznam.cz ; klara.pas@centrum.cz ; vlach.petr.3@gmail.com  
Cc: hruby@masbobrava.cz ; 'Hana Skalníková'  
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
  
Vážení členové Valné hromady,  
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tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů.  

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov 
MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Věra Novotná <mistostarostka.omice@gmail.com>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 12:23
Komu: Alena Kováříková
Kopie: rehorka@archatt.cz; Jan Vondrák; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs 2Emorava nyubrna@seznam.cz; 
lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; Jiří 
Hrubý; Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dobrý den, 

 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 

 

Novotná 

 
pá 4. 12. 2020 v 15:09 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  



2

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  

 
 
 
--  
S pozdravem 
 
Ing. Věra Novotná 
místostarostka  
 
email:  mistostarostka.omice@gmail.com 
mobil:  +420 731 523 021  
web:    www.omice.cz 
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Alena Kováříková

Od: Jan Symon <starosta@ostopovice.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 10:22
Komu: 'Alena Kováříková'
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Dobrý den, 
níže uvedené usnesení schvaluji. 
S pozdravem 
Jan Symon 
 
MgA. Jan Symon 
starosta  
Obec Ostopovice 
U Kaple 260/5 
664 49 Ostopovice 
mobil: 606 782 982 
e-mail: starosta@ostopovice.cz 
www.ostopovice.cz 
Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 
 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 
Vážení členové Valné hromady,  
 
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
 
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
 
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
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Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
 
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: starostka@popuvky.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 16:25
Komu: Alena Kováříková
Kopie: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dne 2020-12-04 15:09, Alena Kováříková napsal: 
> Vážení členové Valné hromady, 
>  
> tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per  
> rollam. 
>  
> Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční  
> skupiny v programovém období 2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí  
> následující úprava Stanov MAS: 
>  
>  * Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v  
> souladu s délkou programového období navrhujeme 6-leté funkční období  
> uvedených orgánů. 
>  * Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního  
> plánu SCLLD" 
>  
> Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. 
> Do rezervního fondu by v následujících obdobích mohly být po schválení  
> ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené  
> zisky minulých let. 
>  
> Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou  
> zasíláme zápis z posledního jednání Valné hromady 
> (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
>  
> USNESENÍ VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: VALNÁ HROMADA  
> SCHVALUJE/NESCHVALUJE ZMĚNU STANOV MAS BOBRAVA K 9. 12. 2020 
>  
> Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: 
> SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, A TO DO STŘEDY 9. 12. 2020, 
> 23:59 HOD. 
>  
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020 : Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 
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Miluše Červená 
 
 
 
 
> S přáním klidných dní, 
>  
> ING. ALENA KOVÁŘÍKOVÁ 
> kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
>  
> MAS BOBRAVA, Z.S. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>  
> http://masbobrava.cz [1] 
>  
> ZAJÍMÁ VÁS VZDĚLÁVÁNÍ A BUDOUCNOST VAŠEHO REGIONU? 
>  
> ZAPOJTE SE DO PROJEKTU MAP ŠLAPANICE [2] A BUĎTE U TOHO. 
>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://masbobrava.cz/ 
> [2] http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=36 
 
--  
      Miluše Červená 
starostka obce Popůvky 
    www.popuvky.cz 
Email : starostka@popuvky.cz 
mobil : 602587436 
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Alena Kováříková

Od: Jaroslav Dvořák <mistostarosta@radostice.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 9:59
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Schvaluji návrh usnesení VH 17.1. 2020.  
Valná hromada schvaluje změnu Stanov Mas Bobrava k 9.12. 2020 
Jaroslav Dvořák 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 
Vážení členové Valné hromady,  
 
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
 
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
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Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
 
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: starosta Silůvky <starosta@siluvky.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 10:19
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 
 
Zdeněk Prax starosta obce Silůvky  
 
-------- Původní zpráva -------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Datum: 04.12.20 15:09 (GMT+01:00)  
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com  
Cc: hruby@masbobrava.cz, 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz>  
Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
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Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 9:59
Komu: Alena Kováříková
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Dobrý den, 
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020. 
  
Přeji poklidné adventní dny, 
  
Za Junák – Střelice: Luděk Záleský 
  
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
  
Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
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MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: sokolomice@email.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 17:45
Komu: Alena Kováříková
Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; jmaiwaelder@ohlzs.cz; kadlec@bdoca.cz; 
sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020
Přílohy: image001.jpg

Schvaluji Usnesení VH 17. 1. 2020 
 
 
Radek Bukovský 
TJ Sokol Omice 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
Datum: 4. 12. 2020 15:10:06 
Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 

Vážení členové Valné hromady,  

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 
2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 
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1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou 
programového období navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by 
v následujících obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky 
hospodaření/ nerozdělené zisky minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního 
jednání Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do středy 9. 12. 2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 15:38
Komu: Alena Kováříková
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 
12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI 
  
Jiří Kadlec 
T. J. Sokol Radostice  
  
  
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; 
jmaiwaelder@ohlzs.cz; Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
  
Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
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Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 15:15
Komu: Alena Kováříková
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Za TJ Sokol Střelice schvaluji. 
Kokorský 
  
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
  
Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 8:12
Komu: 'Alena Kováříková'; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: RE: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Jiří Vašulín, místostarosta obce Střelice 
 
 
From: Alena Kováříková [mailto:kovarikova@masbobrava.cz]  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 
Vážení členové Valné hromady,  
 
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
 
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
 
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
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Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
 
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
 
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
 

 
 
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: klara.pas@centrum.cz
Odesláno: neděle 6. prosince 2020 10:56
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 
Přílohy: Příloha bez názvu_ 00010.html

Schvaluji změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020. 

Klára Tomancová, Moravany 

  

______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
> Datum: 04.12.2020 15:09 
> Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let. 

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
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Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní, 

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 11:37
Komu: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; 
mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková'
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dobrý den, 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 

 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

Dne 04.12.2020 v 15:09 Alena Kováříková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 
2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou 
programového období navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by 
v následujících obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky 
hospodaření/ nerozdělené zisky minulých let.  
Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního 
jednání Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
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Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do středy 9. 12. 2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
  

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
 
Obec Troubsko 
Zámecká 8 
664 41 Troubsko 

Pevná: (+420) 547 227 054 
Email : mistostarosta@troubsko.cz  

WWW: http://www.troubsko.cz  
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Alena Kováříková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>
Odesláno: pátek 4. prosince 2020 15:53
Komu: Alena Kováříková
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020 

Schvaluji změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 
 
Roman Valla 
 
From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Date: Friday, 4 December 2020 at 15:09 
To: "rehorka@archatt.cz" <rehorka@archatt.cz>, "vondrak@bodlas.cz" <vondrak@bodlas.cz>, 
"leos.vidensky@seznam.cz" <leos.vidensky@seznam.cz>, Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>, 
"starhova@starhova.cz" <starhova@starhova.cz>, "zalesky.ludek@inset.com" <zalesky.ludek@inset.com>, 
"dotazy@uvolejniku.cz" <dotazy@uvolejniku.cz>, "reditel@zsostopovice.cz" <reditel@zsostopovice.cz>, 
"reditelna@msmoravanek.cz" <reditelna@msmoravanek.cz>, "msnebovidy@volny.cz" 
<msnebovidy@volny.cz>, "nadselsi@seznam.cz" <nadselsi@seznam.cz>, "starosta@moravanyubrna.cz" 
<starosta@moravanyubrna.cz>, "starosta@nebovidyubrna.cz" <starosta@nebovidyubrna.cz>, 
"mistostarostka.omice@gmail.com" <mistostarostka.omice@gmail.com>, "starosta@ostopovice.cz" 
<starosta@ostopovice.cz>, "starostka@popuvky.cz" <starostka@popuvky.cz>, 
"mistostarosta@radostice.cz" <mistostarosta@radostice.cz>, "starosta@siluvky.cz" <starosta@siluvky.cz>, 
"jvasulin@streliceubrna.cz" <jvasulin@streliceubrna.cz>, "mistostarosta@troubsko.cz" 
<mistostarosta@troubsko.cz>, "foral.z@seznam.cz" <foral.z@seznam.cz>, "moravany@dieceze.cz" 
<moravany@dieceze.cz>, "senergos@senergos.cz" <senergos@senergos.cz>, "sprko@seznam.cz" 
<sprko@seznam.cz>, "sokolomice@email.cz" <sokolomice@email.cz>, "jmaiwaelder@ohlzs.cz" 
<jmaiwaelder@ohlzs.cz>, "kadlec@bdoca.cz" <kadlec@bdoca.cz>, "sokolstrelice@centrum.cz" 
<sokolstrelice@centrum.cz>, "tydlimako@seznam.cz" <tydlimako@seznam.cz>, "haklovas@gmail.com" 
<haklovas@gmail.com>, "zs.moravanyubrna@seznam.cz" <zs.moravanyubrna@seznam.cz>, 
"lukin.dvorak@gmail.com" <lukin.dvorak@gmail.com>, "hana.klima@centrum.cz" 
<hana.klima@centrum.cz>, "misabuchberger@hotmail.com" <misabuchberger@hotmail.com>, 
"hanaraddova@seznam.cz" <hanaraddova@seznam.cz>, "klara.pas@centrum.cz" 
<klara.pas@centrum.cz>, "vlach.petr.3@gmail.com" <vlach.petr.3@gmail.com> 
Cc: "hruby@masbobrava.cz" <hruby@masbobrava.cz>, 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 
Vážení členové Valné hromady,  
  
tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  
  
Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 
  
Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  
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Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 
  
Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  
  
Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  
  
S přáním klidných dní,  
Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 
Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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Alena Kováříková

Od: leos.vidensky@seznam.cz
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 14:58
Komu: Věra Novotná
Kopie: rehorka@archatt.cz; Jan Vondrák; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 

zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@ostopovice.cz; 
starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; 
jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; zs 
2Emorava nyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; 
misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; Jiří Hrubý; Hana Skalníková; Alena Kováříková

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den 
 
i já  
 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 

 

Leoš Vídenský 

 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Věra Novotná <mistostarostka.omice@gmail.com> 
Komu: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> 
Datum: 7. 12. 2020 12:24:58 
Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
 

Dobrý den, 

 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava 
k 9. 12. 2020 

 

Novotná 

 
pá 4. 12. 2020 v 15:09 odesílatel Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady,  
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tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 
2021-2027) ze strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou 
programového období navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by 
v následujících obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky 
hospodaření/ nerozdělené zisky minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního 
jednání Valné hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 
změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to 
do středy 9. 12. 2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 
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--  
S pozdravem 
 
Ing. Věra Novotná 
místostarostka  
 
email:  mistostarostka.omice@gmail.com 
mobil:  +420 731 523 021  
web:    www.omice.cz 
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Alena Kováříková

Od: Petr Vlach <vlach.petr.3@gmail.com>
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 8:35
Komu: hana.klima@centrum.cz
Kopie: Alena Kováříková; Ing.arch. Petr Řehořka; Jan Vondrák; leos.vidensky@seznam.cz; 

Roman Valla; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; Starosta Moravany; Starosta obce 
Nebovidy u Brna; mistostarostka.omice@gmail.com; Jan Symon; 
starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; Starosta Silůvky; Jiří Vašulín; 
mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; moravany@dieceze.cz; 
senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; sokolomice@email.cz; Jiří Maiwaelder; 
kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; 
haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; Lukáš Dvořák; Misa 
Buchberger; hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; Jiří Hrubý; Hana 
Skalníková

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dobrý den, 

  

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020 

 

Ing.Petr Vlach 

 
po 7. 12. 2020 v 8:23 odesílatel <hana.klima@centrum.cz> napsal: 
Dobrý den, 
  
 
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020. 
 
S pozdravem 
 
Hana Benešová 
  
  
  
______________________________________________________________ 
> Od: "Alena Kováříková" <kovarikova@masbobrava.cz> 
> Komu: rehorka@archatt.cz, vondrak@bodlas.cz, leos.vidensky@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
starhova@starhova.cz, zalesky.ludek@inset.com, dotazy@uvolejniku.cz, reditel@zsostopovice.cz, 
reditelna@msmoravanek.cz, msnebovidy@volny.cz, nadselsi@seznam.cz, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, mistostarostka.omice@gmail.com, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
mistostarosta@radostice.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, 
foral.z@seznam.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, haklovas@gmail.com, 
zs.moravanyubrna@seznam.cz, lukin.dvorak@gmail.com, hana.klima@centrum.cz, misabuchberger@hotmail.com, 
hanaraddova@seznam.cz, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com 
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> Datum: 04.12.2020 15:09 
> Předmět: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  
> 
> CC: <hruby@masbobrava.cz, skalnikova@masbobrava.cz> 

Vážení členové Valné hromady, 

  

tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let. 

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní, 

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
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http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  

 
 
 
--  
Ing.Petr Vlach 
tel: 602 758222 
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Alena Kováříková

Od: Šárka Haklová <haklovas@gmail.com>
Odesláno: středa 9. prosince 2020 18:51
Komu: Starosta Moravany
Kopie: Alena Kováříková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; starhova@starhova.cz; 
zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; mistostarosta@radostice.cz; 
starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; Škola; lukin.dvorak@gmail.com; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; hanaraddova@seznam.cz; 
klara tomancova; vlach.petr.3@gmail.com; hruby@masbobrava.cz; Hana Skalníková

Předmět: Re: Valná hromada 4.12.-9.12.2020

Dobrý den, 
 
SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  
 
Šárka Haklová 
 
po 7. 12. 2020 v 7:48 odesílatel Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz> napsal: 

SCHVALUJI návrh usnesení VH 17. 1. 2020: Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Helena Kadlečíková 

  

From: Alena Kováříková <kovarikova@masbobrava.cz>  
Sent: Friday, December 4, 2020 3:10 PM 
To: rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 
starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; 
reditelna@msmoravanek.cz; msnebovidy@volny.cz; nadselsi@seznam.cz; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; mistostarostka.omice@gmail.com; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
mistostarosta@radostice.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; 
foral.z@seznam.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; haklovas@gmail.com; 
zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 
hanaraddova@seznam.cz; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 'Hana Skalníková' <skalnikova@masbobrava.cz> 
Subject: Valná hromada 4.12.-9.12.2020  

  

Vážení členové Valné hromady,  
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tímto Vás s pověřením pí. předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam.  

  

Na základě připomínek ke standardizaci (tj. fungování místní akční skupiny v programovém období 2021-2027) ze 
strany MMR je zapotřebí následující úprava Stanov MAS: 

1. Určit délku funkčního období Řídícího výboru a Revizní komise - v souladu s délkou programového období 
navrhujeme 6-leté funkční období uvedených orgánů. 

2. Řídícímu výboru přidat mezi kompetence „schvalování evaluačního plánu SCLLD“ 

  

Dále byla do Stanov zakomponována možnost tvorby rezervního fondu. Do rezervního fondu by v následujících 
obdobích mohly být po schválení ze strany Valné hromady převedeny výsledky hospodaření/ nerozdělené zisky 
minulých let.  

Celé znění Stanov MAS v režimu změn zasíláme přílohou. Dále přílohou zasíláme zápis z posledního jednání Valné 
hromady (18.11.-25.11.2020 per rollam). 

  

Usnesení VH 17. 1. 2020 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje změnu Stanov MAS 
Bobrava k 9. 12. 2020  

  

Prosíme o vyjádření se k návrhu usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do středy 9. 12. 
2020, 23:59 hod.  

  

S přáním klidných dní,  

Ing. Alena Kováříková 
kovarikova@masbobrava.cz / +420 603 891 379 

  

 

  

MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

http://masbobrava.cz 

Zajímá Vás vzdělávání a budoucnost Vašeho regionu? 

Zapojte se do projektu MAP Šlapanice a buďte u toho. 

  



 

 

 

   1 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

Stanovy spolku 

MAS Bobrava, z.s.  

(dále jen „Stanovy“) 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Název spolku: MAS Bobrava, z.s. (dále jen „spolek“) 
2. Sídlo spolku: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, Česká republika 

3. Spolek je založen na územním principu a vykonává činnost místní akční skupiny (dále jen „MAS“) na 
území MAS definovaném v čl. I odst. 4 Stanov. MAS je tvořena členy MAS, kteří zastupují veřejné a 
soukromé místní socioekonomické zájmy. 

4. Území MAS je geograficky homogenní a jedná se o geografickou oblast vymezenou katastrálním 
územím obcí, které schválily zařazení území obce do území působnosti SCLLD dotčené MAS na 
programové období 2014-2020 (dále jen „Území MAS“). 

 

Článek II. 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je rozvoj a koordinace spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru a 
realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu (SCLLD). Spolek realizuje 
vzájemně prospěšné i veřejně prospěšné činnosti. 

 

Článek III. 

Cíle a činnost spolku 

1. Základem činnosti spolku je identifikace společných problémových oblastí a hledání společných 
řešení v oblasti rozvoje venkova. 

2. Hlavní cíl: Trvale udržitelný rozvoj venkova dosahovaný metodou komunitně vedeného místního 
rozvoje. 



 

 

 

   2 MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

3. Hlavní činnost: Realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Za účelem naplnění hlavní činnosti provádí spolek 
zejména tyto činnosti: 
a. tvorba a realizace strategií a plánů rozvoje Území MAS; 
b. koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj Území MAS; 
c. propagace Území MAS a místních aktérů na něm působících; 
d. podpora tvorby a propagace regionálních produktů, tradic, zvyků a dalšího hmotného a 

nehmotného kulturního dědictví; 
e. ochrana rázu a hodnoty krajiny a sídel jako jedinečného prostředku pro rozvoj turistického ruchu; 
f. podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí a přírodního dědictví; 
g. rozvoj předškolního, školního, mimoškolního a celoživotního vzdělávání; 
h. mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudržnosti; 
i. zajišťování informovanosti obyvatel a návštěvníků Území MAS;  

j. organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních, vzdělávacích, osvětových a 
společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost; 

k. vydávání tiskovin a multimédií. 
4. Spolek za účelem podpory hlavní činnosti vykonává následující vedlejší činnosti: 

a. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 
a související činnosti a webové portály; 

b. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 
c. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 
d. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; 
e. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 
f. návrhářská, designérská a aranžérská činnost; 
g. fotografické služby; 
h. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; 
i. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; 
j. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 

Článek IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na 

Území MAS, právnická osoba či fyzická osoba podnikající se sídlem či provozovnou v obci na Území 
MAS nebo osoba, která na Území MAS prokazatelně působí a která souhlasí se Stanovami a cíli 
spolku.  

2. Člen vstupuje do spolku na základě členské přihlášky. V písemné přihlášce též provádí zařazení do 
příslušné zájmové skupiny. 
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3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 
4. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Řídícího výboru o přijetí člena. Dokladem o členství je 

Potvrzení o členství ve spolku vydané Řídícím výborem.  
5. Proti rozhodnutí Řídícího výboru o nepřijetí za člena spolku je možné podat písemné odvolání k Valné 

hromadě, a to do třiceti (30) dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je 
adresováno Předsedovi spolku. 

6.  Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva a povinnosti prostřednictvím 
fyzických osob, jež jsou: 
- statutárním orgánem člena; 
- pověřeny písemným zmocněním vydaným statutárním orgánem člena. 

7. Členství ve spolku zaniká:  
a. vystoupením člena na základě písemného oznámení prokazatelně doručeného na adresu sídla 

spolku. Členovi, který vystoupí ze spolku, nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků ani 
finančních a materiálních darů spolku.  

b. úmrtím či zánikem právní subjektivity člena; 
c. vyloučením člena v případě vážného porušení povinnosti vyplývající z členství nebo činem 

neslučitelným s posláním spolku, nezjednal-li ani po výzvě spolku v přiměřené lhůtě nápravu. 
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť 
závažnou újmu. O vyloučení člena z důvodu vážného porušení povinnosti vyplývající z členství 
nebo činem neslučitelným s posláním spolku rozhoduje Valná hromada; 

d. vyloučením pro nezaplacení členského příspěvku, je-li tento stanoven. Je-li stanoven členský 
příspěvek, rozumí se jeho nezaplacením prodlení s úhradou členského příspěvku. Člen musí být 
prokazatelně upozorněn na prodlení se splněním své povinnosti a musí mu být stanovena náhradní 
lhůta v délce nejméně 14 dnů. 

e.  zánikem zapsaného spolku.  
8. Zánikem členství ve spolku zaniká členu též členství v orgánech spolku. Toto ustanovení se vztahuje 

i na zmocněnce členů, kteří jsou právnickými osobami zmocněné k výkonu jejich práv a povinností. 
9. Seznam členů spolku je veden v Kanceláři MAS, kde je přístupný k nahlédnutí. Zápis do seznamu je 

prováděn na základě údajů v podané přihlášce, a to ke dni vzniku členství. Výmaz ze seznamu je 

prováděn ke dni zániku členství ve spolku. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách spolku, 
a to se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. 

Článek V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen spolku má právo:  
a. účasti na hlasování nejvyššího orgánu; 
b. volit a být volen do všech orgánů spolku; 
c. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, 

připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření; 
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d. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy 
a záměry spolku; 

e. být přiměřeným způsobem (zejména prostřednictvím internetových stránek spolku a prostředky 
elektronické komunikace) pravidelně informován o činnosti spolku a o výsledcích hospodaření ve 
Výroční zprávě; 

f. účastnit se akcí, které spolek pořádá; 
g. zvolit si zařazení do zájmové skupiny; 
h. vystoupit ze spolku.  

2. Každý člen spolku má za povinnost:  
a. vyvíjet aktivity k dosahování účelu spolku a hájit jeho zájmy; 
b. jednat v souladu se Stanovami a interními předpisy spolku; 
c. řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku;  
d. v rámci své působnosti realizovat, popř. zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí 

orgánů spolku;  
e. nakládat s majetkem spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho 

hodnoty; 

f. spolek všestranně propagovat; 
g. platit členské příspěvky stanoveným způsobem, ve stanovené výši a termínu.  

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Valné 
hromady.  

Článek VI. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou:  
a. Valná hromada;  
b. Řídící výbor; 
c. Výběrová komise; 
d. Revizní komise. 

2. Jeden člen může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho dalšího voleného orgánu. 
3. Žádný orgán spolku nebo jeho člen není oprávněn k výkonu svých práv a povinností zmocnit další 

osobu s výjimkou případů, které vymezují tyto Stanovy. 
4. Každý člen orgánu spolku má při hlasování v orgánech spolku jeden (1) hlas. 

5. Orgány spolku jsou voleny z členů spolku Valnou hromadou. 
6. Opakované členství v orgánech spolku je možné bez omezení. 
7. Orgány spolku s výjimkou Valné hromady musejí být složeny tak, aby počet zástupců shodné zájmové 

skupiny tvořil maximálně čtyřicet devět (49) procent členů orgánu a zároveň aby počet zástupců 
veřejného sektoru tvořil maximálně čtyřicet devět (49) procent členů orgánu. Procentuální podíly se 
zaokrouhlují na celé číslo podle obecných matematických pravidel. 

8. Předseda orgánu spolku: 
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9. zastupuje orgán spolku navenek; 
10. odpovídá Valné hromadě za činnost orgánu spolku; 
11. zajišťuje plnění rozhodnutí orgánu spolku. 
12. Záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat osobní jednání, mohou být z 

rozhodnutí předsedy orgánu rozeslány členům orgánu k oběžnému hlasování (per rollam) 
elektronickou poštou (e-mailem). Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu 
usnesení, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů 
orgánu; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné zaslání 
výsledku hlasování členů orgánu.  Členové orgánu ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda hlasují pro 
návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou uvést i důvody 
svého nesouhlasu. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, není považován za 
zdržení se hlasování. Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za schválený, jestliže s 
ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu. Předseda zajistí sepsání záznamu o 
provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu a výsledku hlasování 
per rollam. Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per rollam všem členům, a to 
do 5 pracovních dnů od ukončení hlasování per rollam.  

Článek VII. 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.  
2. Členem Valné hromady je každý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, 

vykonávají svá práva a povinnosti fyzickou osobou zmocněnou v souladu s příslušnými ustanoveními 
čl. IV. Stanov. 

3. Valnou hromadu svolává Řídící výbor minimálně jednou ročně nebo požádá-li písemně o svolání 
alespoň třetina členů spolku, a to do třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení žádosti na adresu 
spolku. Valnou hromadu je oprávněna svolat rovněž Revizní komise, vyžadují-li to zájmy spolku, a 
pokud tak po upozornění Revizní komise neučinil Řídící výbor. 

4. Jednání Valné hromady je upraveno jednacím řádem. 

5. Pro každé jednání Valné hromady platí podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 
nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv. Tato podmínka se zjišťuje při každém zasedání Valné 
hromady a v případě, že není účastníky konkrétního zasedání naplněna, provádí se přepočet hlasů. 
Metodika přepočtu hlasů je uvedena v Jednacím řádu Valné hromady MAS Bobrava, z.s. 

6. Každý člen, který se nemůže zúčastnit Valné hromady, může dát plnou moc k hlasování jinému 
členovi, ovšem oba musí být ve stejné zájmové skupině. 

7. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že zejména: 
a. schvaluje program svého zasedání a schvaluje jednací řád a další vnitřní předpisy, pokud to není 

zákonem, Stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeno jinému orgánu spolku; 

b. schvaluje základní programové dokumenty spolku a kontroluje jejich plnění; 
c. schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období; 
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d. schvaluje zprávy o činnosti volených orgánů spolku; 
e. schvaluje rozpočet a roční a mimořádnou účetní závěrku spolku; 
f. schvaluje Výroční zprávu spolku; 
g. volí a odvolává členy Řídícího výboru, Výběrové komise, Revizní komise, schvaluje počet členů 

orgánů spolku, jejich působnost a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání a způsoby jednání, 
pokud nejsou upraveny ve Stanovách; 

h. rozhoduje o změně stanov spolku;  
i. rozhoduje o fúzi nebo o zrušení spolku; 
j. rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku; 
k. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Řídícího výboru o nepřijetí za člena spolku a o zrušení 

členství; 
l. stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků; 
m. nese zodpovědnost za provádění SCLLD v územní působnosti MAS; 
n. schvaluje distribuci veřejných finančních prostředků, strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje; 

o. schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů a výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů; 
p. schvaluje rozpočet realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

Valná hromada je oprávněna tyto vymezené pravomoci delegovat na Řídící výbor. 

8. Valná hromada je schopná se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Není-li 
přítomna 60 minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne Řídící 
výbor o svolání Valné hromady v jiném termínu.  

9. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, avšak rozhoduje-li o odvolání 
proti rozhodnutí Řídícího výboru, o změně stanov, o sloučení, nebo zrušení spolku, o majetkovém 
vypořádání v případě sloučení, nebo zrušení spolku je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných 
členů. 

10. Z jednání Valné hromady je pořizován zápis, který kromě data, místa konání a listiny přítomných musí 
obsahovat údaje o schváleném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k 
jednotlivým bodům programu a námitkách účastníků a závěrečné usnesení. Zápis se povinně 
zveřejňuje.  

 

Článek VIII. 

Řídící výbor 

1. Řídící výbor je rozhodovacím orgánem spolku. Za svou činnost je odpovědný Valné hromadě. 
2. Členové Řídícího výboru jsou voleni Valnou hromadou z členů spolku.  
3. Funkční období členů Řídícího výboru je 6 let.  

4. Řídící výbor zejména: 
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a. rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou vyhrazeny Valné 
hromadě nebo Předsedovi spolku; 

b. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci 

SCLLD; 

c. sestavuje návrh ročního rozpočtu spolku; 
d. zpracovává zprávu o své činnosti; 
e. schvaluje účast spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí jeho zástupce v těchto 

organizacích; 
f. koordinuje činnosti při realizaci rozvojové strategie spolku, jednotlivých projektů a aktivit spolku; 
g. sleduje a vyhodnocuje realizaci rozvojové strategie regionu, jednotlivých projektů a aktivit spolku; 
h. zpracovává a schvaluje interní předpisy spolku, zejména organizační řád, jednací řád, příspěvkový 

řád a další dokumenty, které jsou nezbytné pro jeho řádné fungování; 
i. zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů spolku vč. příslušných kritérií, který předkládá 

nejvyššímu orgánu ke schválení, schvaluje monitorovací indikátory pro realizaci projektů; 
j. schvaluje výzvy k podávání žádostí; 
k. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové 

komise; 

l. připravuje strategii komunitně vedeného místního rozvoje a další rozvojové strategie; 
m. realizuje úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci rozvojové strategie regionu; 
n.  schvaluje evaluační plán SCLLD, 
o. aktuálně informuje členy spolku o významných skutečnostech týkajících se činnosti spolku; 
p. odpovídá za řádně vedené účetnictví; 
q. svolává Valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně; 
r. zřizuje komise, popř. jiné pracovní a iniciativní skupiny; 
s. rozhoduje o přijetí nového člena; 
t. rozhoduje o vytvoření zájmových skupin; 
u. volí a odvolává předsedu ze svých členů. 

5. Řídící výbor má nejméně pět (5) členů. Ze svého středu volí Předsedu. Předseda řídícího výboru 
svolává a řídí jeho zasedání. 

6. Členem Řídícího výboru může být pouze osoba, která je svéprávná a je bezúhonná ve smyslu právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

7. Řídící výbor se schází k jednání dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je 
usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba 

souhlasu většiny přítomných členů Výboru. Hlasovací právo členů je rovné. 
8. Jednání se řídí jednacím řádem. Z jednání Výboru se pořizuje zápis. Zapisovatel je určen 

předsedajícím na začátku jednání. 
9. Řídící výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů Výboru.  
10. Řídící výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý člen Výboru má jeden hlas. 
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11. Jednání Řídícího výboru svolává Předseda Řídícího výboru podle potřeby, minimálně však čtyřikrát 
ročně. 

12. Členové Výboru mohou být rozhodnutím Předsedy zplnomocněni k zastupování spolku v dílčích 
záležitostech realizace jednotlivých projektů či dílčích úkolů spolku.  

13. Mandát člena Výboru zaniká odstoupením člena nebo odvoláním Valnou hromadou.  
 

Článek IX. 
Předseda spolku 

1. Předsedu spolku volí Řídící výbor.  
2. Předseda Řídícího výboru je předsedou spolku a statutárním orgánem spolku. Zajišťuje úkoly dané 

mu Valnou hromadou a Řídícím výborem a vykonává veškerou činnost, která není zákonem nebo 
Stanovami svěřena jinému orgánu. 

3. Předseda spolku je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. 
4. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně. Podepisovaní za spolek se děje tak, že k názvu spolku 

připojí svůj podpis Předseda spolku. Závažná rozhodnutí vyplývající ze samostatného jednání je 
Předseda spolku povinen předem projednat s členy Řídícího výboru. Ve vztahu k zaměstnancům 
spolku Předseda spolku vykonává funkci vedoucího organizace.  

5. Předseda spolku řídí a rozhoduje o činnosti spolku, pokud k rozhodování nezmocnil jinou osobu na 
základě plné moci. 

6. Předseda spolku vykonává zejména tyto činnosti: 
a. zajišťuje jednání Valné hromady; 
b. svolává a řídí zasedání Řídícího výboru; 
c. předkládá Valné hromadě výroční zprávu; 
d. řídí činnost spolku mezi jednáními Řídícího výboru; 
e. řídí kancelář spolku a zajišťuje hospodaření s finančními prostředky spolku. 

 

 

 

 

Článek X. 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním a monitorovacím orgánem spolku. 
2. Revizní komise je volena Valnou hromadou, které odpovídá za svou činnost. 
3. Funkční období členů Revizní komise je 6 let. 
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4. Revizní komise má nejméně tři členy, ze kterých volí předsedu Revizní komise. Předseda Revizní 
komise svolává a řídí zasedání Revizní komise. 

5. Členové revizní komise musí být voleni z členů spolku. Je-li členem revizní komise fyzická osoba, 
musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 
U právnické osoby musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 

6. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí 
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů revizní komise. Při rozhodování je hlasovací 
právo členů revizní komise rovné. 

7. Revizní komise má právo nahlížet do všech písemností spolku a účastnit se jednání zástupců spolku 
se třetími osobami. Revizní komise má právo účastnit se jednání volených orgánů spolku s hlasem 

poradním. 
8. Revizní komise zejména:  

a. sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na jeho hospodaření, účelné 
vynakládání prostředků a ochranu majetku spolku; 

b. projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; 
c. dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a 

SCLLD; 

d. projednává stížnosti členů spolku; 
e. sleduje plnění monitorovacích ukazatelů projektů schválených k financování; 
f. aktivně monitoruje realizované projekty; 
g. kontroluje plnění podmínek dohody o poskytnutí dotace na projekty schválené k financování; 
h. kontroluje činnost orgánů spolku, zejména soulad se Stanovami spolku a s usneseními orgánů 

spolku; 

i. projednává řádné a mimořádné účetní závěrky spolku; 

j. svolává mimořádné jednání Valné hromady a Řídícího výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku; 
k. kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS; 
l. zodpovídá za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje, zpracovává 

a předkládá Řídícímu výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje. 

m. Minimálně 1x ročně podává zprávu o své kontrolní činnosti Valné hromadě 

9. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně Řídící výbor. 

Článek XI. 

Výběrová komise 

1. Výběrová komise je odborný orgán spolku. 
2. Výběrová komise zejména: 

a. provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií; 



 

 

 

  

 10 

MAS Bobrava, z.s. 

IČ: 038 89 076 

Vnitřní 49/18 

664 48 Moravany 

b. navrhuje a sestavuje seznam projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů 
SCLLD. 

3. Členové Výběrové komise musí být voleni z členů spolku. Je-li členem Výběrové komise fyzická 
osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 
podnikání. U právnické osoby musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu 
zastupuje. 

4. Výběrová komise má minimálně sedm (7) členů. 
5. Členy Výběrové komise volí Valná hromada. Funkční období členů Výběrové komise je maximálně 

1 rok. 

6. Členové Výběrové komise volí ze svého středu předsedu Výběrové komise. Předseda Výběrové 
komise svolává a řídí zasedání Výběrové komise. 

7. Výběrová komise se schází k jednání dle potřeby. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 

8. Z jednání výběrové komise se pořizuje zápis. Zapisovatel je určen předsedajícím na začátku jednání. 
9. Předseda výběrové komise řídí činnost Výběrové komise a podepisuje veškerou její dokumentaci. Je 

odpovědný za plnění úkolů uložených Valnou hromadou a Řídícím výborem. 
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. 

 

Článek XII. 

Zásady hospodaření 

1. Členové nevkládají do spolku žádný majetek a neručí za jeho dluhy. 

2. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a zásad 
řádného hospodáře. Vedení účetnictví je upraveno vnitřními předpisy. 

3. Spolek hospodaří podle ročního finančního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.  
4. Finanční prostředky pro svou činnost spolek získává z grantů a dotací, formou příspěvků z veřejných 

rozpočtů, formou darů od fyzických a právnických osob, z výnosů majetku a příjmů z činností spolku 
uvedených v čl. III Stanov. Dalším zdrojem mohou být členské příspěvky, jejichž výši stanoví Valná 
hromada. 

5. Zisk z činností spolku lze použít pouze pro jeho činnost a správu. 
6. Spolek dále může tvořit rezervní fond. Pravidla nakládání s rezervním fondem dále upravuje vnitřní 

předpis.  
7. Spravovat finanční prostředky spolku vedené v pokladně a uložené na bankovních účtech a 

manipulovat s nimi je oprávněn Předseda spolku a jím jmenovitě písemně pověřené osoby podle zásad 
hospodaření.   

8. Každoročně je zpracována výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku. 
9. Pokud jsou z vlastních prostředků spolku poskytovány granty a dotace, musí být předem schváleny 

Valnou hromadou a prokazatelně směřovat k naplňování cílů spolku. 
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10. O mimořádných výdajích rozhoduje Řídící výbor. 

 

Článek XIII. 

Kancelář MAS 

1. Kancelář MAS tvoří zaměstnanci MAS; vedoucím zaměstnancem v rámci Kanceláře MAS je vedoucí 
zaměstnanec pro SCLLD. 

2. Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD musí být v pracovněprávním vztahu se spolkem MAS Bobrava, z.s. 
3. Kancelář MAS zejména: 

a. zajišťuje administrativní záležitosti spojené s činností MAS; 
b. organizačně zajišťuje jednání orgánů spolku; 
c. zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost orgánů spolku, včetně jejich distribuce členům 

orgánů spolku; 
d. v případě potřeby spolupracuje na vyhotovení zápisů z jednání orgánů spolku; 
e. ve spolupráci s orgány spolku připravuje návrh programu jejich zasedání; 
f. zajišťuje podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti; 
g. zajišťuje správu webových stránek spolku v souladu s podmínkami standardizace MAS; 

h. zajišťuje ve spolupráci se Řídícím výborem vedení evidence členů spolku; 
i. provádí archivaci dokumentů spolku; 
j. poskytuje konzultace předkladatelům projektů, kteří se ucházejí o podporu v rámci realizace 

SCLLD. 

4. Kancelář MAS zajišťuje vedení běžné účetní agendy a účetnictví spolku, a to zaměstnancem MAS 
nebo externí firmou. Kancelář dále poskytuje součinnost orgánům a externím firmám, realizujícím 
audity MAS. 

 

Článek XIV. 

Zánik zapsaného spolku 

1. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje Valná hromada, přičemž po zrušení se vyžaduje jeho 
likvidace. 

2. Likvidátorem spolku může být Valnou hromadou určen člen Řídícího výboru, případně zaměstnanec 
spolku. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora. Náklady na činnost likvidátora 
jdou k tíži spolku. 

3. Po zpeněžení likvidační podstaty v rozsahu nezbytném pro splnění dluhů spolku nabídne likvidátor 
zbylou likvidační podstatu k bezúplatnému převodu členům spolku, kteří jsou nestátními neziskovými 
organizacemi. 
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4. K zániku spolku dochází po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu 
spolku z rejstříku spolků. 
 

Schváleno Valnou hromadou dne 9. 12. 2020 


