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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BOBRAVA Z.S. 
 

Konání: 29. 11. 2022, 9:40 hod. – 1. 12. 2022 14:00 hod 
Forma jednání: elektronická forma 
Zasláno: všem členům Valné hromady MAS (celkem 43 členů) 
 
 

1. Úvod 
Jednání Valné hromady se zúčastnili:  

∙ Lucie Stroblíková 
∙ Mateřská škola Nebovidy, zastoupená Ivanou Valáškovou 
∙ SK Troopers, zastoupený Markem Zvalem 
∙ Obec Popůvky, zastoupená Miluší Červenou  

∙ Obec Radostice, zastoupená Jaroslavem Dvořákem  

∙ Obec Troubsko, zastoupená Vítězslavem Volánkem  

∙ Obec Moravany, zastoupená Helenou Kadlečíkovou  

∙ TJ Sokol Radostice, zastoupený Jiřím Kadlcem 

∙ TJ Sokol Střelice, zastoupený Danielem Kokorským 

∙ Obec Ostopovice, zastoupená Janem Symonem 

∙ Petr Vlach 

∙ Mateřská škola Moravany, zastoupená Kateřinou Havránkovou 

∙ Lukáš Dvořák 

∙ Obec Omice, zastoupená Petrem Kadelou 

∙ Obec Střelice, zastoupená Jiřím Vašulínem 
∙ Základní škola Moravany, zastoupená Markétou Jedličkovou 

∙ Obec Silůvky, zastoupená Zdeňkem Praxem 

∙ Spolek Nebovid, zastoupený Romanem Vallou 

∙ Jan Vondrák 

∙ Lada Štarhová 

∙ Milan Mojžíš 

∙ Jarmila Čerenská 

∙ Archatt, zastoupený Petrem Řehořkou 

∙ Michaela Fopová Buchbergerová, Dis. 

∙ POOLTECHNIKA s.r.o. 

∙ Obec Ořechov, zastoupená Tomášem Dudíkem 

∙ Vrabčák, zastoupená Šárkou Haklovou 

∙ Junák - český skaut, středisko Wahinkpe Střelice, z. s., zastoupená Luďkem Záleským 
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Dne 29. 11. 20222 v 9:40 hod. byl všem členům Valné hromady MAS rozeslán níže přiložený e-mail:  

 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 
z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 
Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku 1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

 
  
MAS Bobrava, z.s.  
Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
http://masbobrava.cz 
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2. Hlasování o vstupu do ENERKOM Bobrava, z. s. 
Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. VH 4.1.2022 
následovně: 

Usnesení č. VH 4.1.2022  

Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan 

Jiří Hrubý.  

SCHVALUJI: 28  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 

Usnesení č. VH 4.1.2022 bylo přijato dne 1. 12. 2022 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 28 platných hlasů, 
tedy nadpoloviční většiny Valné hromady MAS.  
 

3. Revizní komise 
Formou elektronické korespondence se členové Valné hromady MAS vyjádřili k návrhu usnesení č. VH 4.2.2022 
následovně: 

Usnesení č. VH 4.2.2022  

Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 

SCHVALUJI: 28  NESCHVALUJI: 0  ZDRŽUJI SE: 0  

Schváleno 

Usnesení č. VH 4.2.2022 bylo přijato dne 1. 12. 2022 po závěrečné lhůtě hlasování, a to počtem 28 platných hlasů, 
tedy nadpoloviční většiny Valné hromady MAS.  
 

Zapsala dne 2. 12. 2022 Hana Skalníková 
 
 

   Ověřil: 7. 12. 2022 Lucie Stroblíková 
 
 

 
 

7. 12. 2022 Kateřina Havránková 
 

  
 
 
 

Přílohy zápisu:  

1) Email členům Valné hromady 

2) Odpovědi členů Valné hromady  

Schválená usnesení:  

Usnesení č. VH 4.1.2022 
Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do  ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude 
pan Jiří Hrubý. 
 

Usnesení č. VH 4.2.2022 
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Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise.



 

 

 



1

Hana Skalníková

Od: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 9:40

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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Podepsáno: skalnikova@masbobrava.cz

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  



2

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



1

Hana Skalníková

Od: Jiří Vašulín <jvasulin@streliceubrna.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:30

Komu: '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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.cz; 

starosta@siluvky.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; 

moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 

sokolomice@email.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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 

 

Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., 
zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 

Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 

SCHVALUJI 
 
S pozdravem Jiří Vašulín, starosta obce Střelice 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
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Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na 
Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované 

složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:30

Komu: 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; foral.z@seznam.cz; 

moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 

sokolomice@email.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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den,  
 
usnesení 4.1 a 4.2 schvaluji. 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

Dne 29.11.2022 v 9:40 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 

ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
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POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor 
– volnočas, rodina, sport   

  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  

Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

  

--  
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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Hana Skalníková

Od: Jiří Kadlec <jiri.kadlec@bdo.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 11:40

Komu: 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; sokolstrelice@centrum.cz; 

tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; zs.moravanyubrna@seznam.cz; 

lukin.dvorak@gmail.com; hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

Jiří Kadlec 
T. J. Sokol Radostice 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  
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Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: lucie.stroblik <lucie.stroblik@seznam.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 21:56

Komu: Starosta Moravany

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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; obec@orechovubrna.cz; 

strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; 

jarka@dubovelistky.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobry den všem, 
  
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., 
zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Schvaluji 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
Schvaluji 

  

 Lucie Stroblíková  

  

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 
info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
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Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 

  

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Lada Štarhová <starhova@starhova.cz>
Odesláno: středa 30. listopadu 2022 10:54
Komu: 'Jaroslav Dvořák'; 'Hana Skalníková'
Kopie: hruby@masbobrava.cz; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; zalesky.ludek@inset.com; 
dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 
msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 
info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 
h.mojzis@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

 
 
 
Lada Vidrmert Štarhová 
 
JUDr. Lada Vidrmert Štarhová, advokátka 
se sídlem advokátní kanceláře Řípská 18a, 627 00 Brno 
pobočka Pražská 156, Brno - Bosonohy 
e-mail: starhova@starhova.cz 
office@starhova.cz 
tel.: 606900009 
 

 

 

From: Jaroslav Dvořák <jara3.d@seznam.cz>  
Sent: Wednesday, November 30, 2022 10:40 AM 
To: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 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; 
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; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
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roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Subject: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Dobrý den, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

Jaroslav Dvořák 

Obec Radostice 

 

 

 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:29 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
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Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Daniel Kokorský <kokorsky@dkservis.net>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:16

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

 
Děkuji 
Daniel Kokorský 
TJ Sokol Střelice 
http://www.sokolstrelice.cz/ 
608811746 
 
 
 

From: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na 
Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
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Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované 

složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Marek Zvalo <marek.zvalo@troopers.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 14:28

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Ahoj / Dobrý deň 
 

Za spolek SK TROOPERS z.s. schvalujem uznesenie VH 4.1 a VH 4.2 

 

Prajem pekný deň  

 

 

 

 
--  
Marek Zvalo 
Sportovní manažer 
SK TROOPERS z.s. 
+420 776 817 146 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.cz, starosta@siluvky.cz, jvasulin@streliceubrna.cz, mistostarosta@troubsko.cz, foral.z@seznam.cz, 
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moravany@dieceze.cz, senergos@senergos.cz, sprko@seznam.cz, sokolomice@email.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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:30 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Roman Valla <roman.valla.cz@gmail.com>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 10:27

Komu: Hana Skalníková; rehorka@archatt.cz; vondrak@bodlas.cz; 

leos.vidensky@seznam.cz; starhova@starhova.cz; zalesky.ludek@inset.com; 

dotazy@uvolejniku.cz; reditel@zsostopovice.cz; reditelna@msmoravanek.cz; 

msnebovidy@volny.cz; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

SCHVALUJI SCHVALUJI 
 
RV 
 
Roman Valla  
roman.valla.cz@gmail.com, +420 603 459 836 
 

Date: Tuesday 29 November 2022 10:08 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
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Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Petr Vlach <vlach.petr.3@gmail.com>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:49

Komu: Vítězslav Volánek

Kopie: 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.cz; 

starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; foral.z@seznam.cz; 

moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 

sokolomice@email.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; 

klara.pas@centrum.cz; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 

info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; 

strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; jarka@dubovelistky.cz; 

hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

Petr Vlach 
 
út 29. 11. 2022 v 12:30 odesílatel Vítězslav Volánek <mistostarosta@troubsko.cz> napsal: 

Dobrý den,  
 
usnesení 4.1 a 4.2 schvaluji. 

S pozdravem, 

Volánek Vítězslav 

 

Dne 29.11.2022 v 9:40 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné 
hromadě předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
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OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 

ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  

POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   

  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří 

Hrubý.  

Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ 
ZDRŽUJI SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

  

--  
s pozdravem 
 
Vítězslav Volánek 
Místostarosta obce 
 
Obec Troubsko 
Zámecká 8 
664 41 Troubsko 
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Pevná: (+420) 547 227 054 

Email : mistostarosta@troubsko.cz  

WWW: http://www.troubsko.cz  

 

 
 
 
 
--  
Ing. Petr Vlach 
Finanční poradce 
Zvonařka 16 
Brno 
tel.602 758222 
www.petrvlach.cz 
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Hana Skalníková

Od: Jan Vondrák <vondrak@bodlas.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:58

Komu: 'Hana Skalníková'; rehorka@archatt.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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Zdravím. 
SCHVALUJI NÍŽE UVEDENÁ USNESENÍ: 
Usnesení VH 4.1.: Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z. s. do ENERKOM Bobrava, z. s., zástupcem 
pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2: Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   

Přeji pěkný den. 

 
Ing. Jan Vondrák - daňový poradce č. 0000 1391 
Kancelář - sídlo: Žitná 15, 664 48 Moravany u Brna                                                                        
Kancelář 2: Jedovnická 6a, 628 00 Brno-Líšeň 
Mobil.: +420 603 706 657, e-mail: vondrak@bodlas.cz 
IČ:25814061, DIČ:CZ5812141214 
 
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné a určené výlučně adresátovi(-ům). 
Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování  
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím,  
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.  
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené tímto přenosem.  
 
This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). 
Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity  
other than the intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact  
the sender and delete the message as well as all attached documents. 
The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the transmission. 
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From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 
z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 
Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Šárka Haklová <haklovas@gmail.com>
Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 13:25
Komu: Hana Skalníková
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 
starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; kadlec@bdoca.cz; sokolstrelice@centrum.cz; 
tydlimako@seznam.cz; zs.moravanyubrna@seznam.cz; lukin.dvorak@gmail.com; 
hana.klima@centrum.cz; misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; 
strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; jarka@dubovelistky.cz; 
hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 
  
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro 
jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 

  

S pozdravem  Šárka Haklová 

 
út 29. 11. 2022 v 9:40 odesílatel Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz> napsal: 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
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ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  

POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   

  
Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Záleský Luděk <zalesky.ludek@inset.com>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:18

Komu: Hana Skalníková

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, paní Skalníková, 
Obě usnesení SCHVALUJI. 
 
Luděk Záleský 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 
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Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: ZŠ Moravany <skola@zsmoravanyubrna.cz>
Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 16:55
Komu: Hana Skalníková
Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 
starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 
info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 
h.mojzis@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022
Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
  
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro 
jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 
 
--  
Mgr. Markéta Jedličková 
ředitelka ZŠ Moravany  
Školní 10, 664 48 Moravany 
tel: 777 333 099  
www.zsmoravanyubrna.cz 
jedlickova@zsmoravanyubrna.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
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Datum: 29. 11. 2022 9:40:28 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: rehorka@archatt.cz

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 14:24

Komu: 'Hana Skalníková'; 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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den všem, 
 
hlasuji per rollam takto : 
 
Usnesení VH 4.1 : 
Schvaluji vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 : 

Schvaluji navrhované složení Revizní komise. 
 
S pozdravem 
 
Ing.arch. Petr Řehořka 
Tel.: +420 777 718 551 
ARCHATT, s.r.o. 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
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Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: Misa Buchberger <misabuchberger@hotmail.com>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 9:47

Komu: Hana Skalníková

Předmět: AW: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Schvaluji: 
 

Usnesení VH 4.1 

Usnesení VH 4.2  
 

M. Fopová Buchbergerová 
 

 

Von: Hana Skalníková 
Gesendet: Dienstag, 29. November 2022 08:40 
Bis: 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; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 
starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.cz; starosta@siluvky.cz; jvasulin@streliceubrna.cz; 
mistostarosta@troubsko.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Betreff: VH per rollam 29.11-1.12.2022  
 
Vážení členové Valné hromady, 
tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per rollam. 
Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  
Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 

ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  

POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   

  
Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 
S přáním hezkého dne, 
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Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na 
sp ráv ný so ubor a umístění.

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

Od: jarka@dubovelistky.cz

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 11:06

Komu: Hana Skalníková

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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 
 
usnesení 4.1 i 4.2 SCHVALUJI. 
 
Hezký den, Jarmila Čerenská 
 
Dne 29.11.2022 09:40, Hana Skalníková napsal: 
> Vážení členové Valné hromady, 
>  
> tímto Vás s pověřením paní předsedkyně prosíme o jednání formou per  
> rollam. 
>  
> Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho  
> činnost a cíle jsme představili na Valné hromadě dne 14. 11. 
> 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem. 
>  
> Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit  
> nové složení. Valné hromadě předkládáme návrh. 
>  
> OBEC TROUBSKO - Vítězslav Volánek - veřejný sektor - místní samospráva 
>  
> OBEC OMICE - Petr Kadela - veřejný sektor - místní samospráva 
>  
> OBEC RADOSTICE -  Jaroslav Dvořák - veřejný sektor - místní samospráva 
>  
> TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE - Jiří Kadlec - soukromý sektor -  
> volnočas, rodina, sport 
>  
> ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. - soukromý sektor - aktivní veřejnost 
>  
> POOLTECHNIKA S.R.O. - Zdeněk Foral - soukromý sektor - podnikatelé 
>  
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> JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. - Ing. 
> Luděk Záleský - soukromý sektor - volnočas, rodina, sport 
>  
> Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada  
> schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava,  
> z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý. 
>  
> Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada  
> schvaluje/neschvaluje navrhované složení Revizní komise. 
>  
> Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: 
> SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 
> 14:00 hod. 
>  
> S přáním hezkého dne, 
>  
> Ing. Hana- Skalníková 
> skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
>  
> MAS Bobrava, z.s. 
> Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 
>  
> http://masbobrava.cz [1] 
>  
>  
>  
> Links: 
> ------ 
> [1] http://masbobrava.cz/ 
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Hana Skalníková

Od: Lukáš Dvořák <lukin.dvorak@gmail.com>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 11:36

Komu: jarka@dubovelistky.cz

Kopie: 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; kadlec@bdoca.cz; 

sokolstrelice@centrum.cz; tydlimako@seznam.cz; haklovas@gmail.com; 

zs.moravanyubrna@seznam.cz; hana.klima@centrum.cz; 

misabuchberger@hotmail.com; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 

h.mojzis@seznam.cz; hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den všem, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

 

S pozdravem  

Ing. Lukáš Dvořák 
Kout 47/23 
Ořechov, 664 44 
IČ: 04557280 
DIČ: CZ9501254191 
tel.: +420 604 738 496 
e-mail: lukin.dvorak@gmail.com 
ID schránky: mujupzg 
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Hana Skalníková

Od: foral.z@seznam.cz

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 10:47

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Schvaluju Zdeněk Foral 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:28 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Hana Mojžíšová <H.Mojzis@seznam.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 11:39

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Přeji pěkný den, 
usnesení VH 4.1 SCHVALUJI 
usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 
S pozdravem MM 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:29 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 
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OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Starosta Moravany <starosta@moravanyubrna.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 10:33

Komu: '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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Hezký den, 
 
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro 
jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 

Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 

SCHVALUJI 
 
S pozdravem Helena Kadlečíková 
 
 
Bc. Helena Kadlečíková 
Obec Moravany 

IČ: 00282120 
Vnitřní 49/18 
664 48 Moravany 
Tel: 547 244 220 
Mobil: 603 939 114 
Email: starosta@moravanyubrna.cz 
 
 
 

From: Hana Skalníková <skalnikova@masbobrava.cz>  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; 
jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
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vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: msnebovidy@volny.cz

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 11:42

Komu: Hana Skalníková

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: Příloha bez názvu_ 00781.html

Pěkný den! 
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání 
bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 
  
                S pozdravem 
                           Valášková Ivana, MŠ Nebovidy 

______________________________________________________________ 
> Od: "Hana Skalníková" <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
> Datum: 29.11.2022 09:40 
> Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
> 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na Valné 
hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě předkládáme 
návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení MAS Bobrava, 

z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
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Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované složení 

Revizní komise. 
Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI SE, a to do 
čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: reditelna@msmoravanek.cz

Odesláno: středa 30. listopadu 2022 8:29

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 

h.mojzis@seznam.cz; roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
 Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro 
jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 
 
S pozdravem 
--  
Mgr. Kateřina Havránková 
ředitelka MŠ Moravany 
Novosady 39 
664 48 Moravany 
Telefon 725 069 252 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:30 
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Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: starosta@omice.cz

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 13:33

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@ostopovice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den, 
 
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., 
zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
  
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 
 
S pozdravem 
 
Petr Kadela 
starosta obce Omice 
tel: 546412033 
mob: 602567351 
mail: starosta@omice.cz 
 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
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Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:37 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Starosta obce Ořechov <starosta@orechovubrna.cz>

Odesláno: středa 30. listopadu 2022 17:08

Komu: 'Hana Skalníková'

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 

Pěkný den 
 
Tomáš Dudík 
Starosta 
 
Obec Ořechov 
Zahradní 216/1 
664 44 Ořechov 
IČ: 00 28 22 78 
DIČ: CZ00282278 
Tel. 547 225 131 
         736 537 231 
 
 
 
 

From: Obec Ořechov [mailto:obec@orechovubrna.cz]  
Sent: Wednesday, November 30, 2022 5:03 PM 
To: starosta@orechovubrna.cz 
Subject: FW: VH per rollam 29.11-1.12.2022 

 
 
 

From: Jaroslav Dvořák [mailto:jara3.d@seznam.cz]  
Sent: Wednesday, November 30, 2022 10:40 AM 
To: Hana Skalníková 
Cc: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 
starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 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; 
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; 
klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; 
info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Subject: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022 

 

Dobrý den, 

 Usnesení VH 4.1 SCHVALUJI  
 Usnesení VH 4.2 SCHVALUJI 
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Jaroslav Dvořák 

Obec Radostice 

 

 

 

---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, 
starosta@moravanyubrna.cz, starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, 
starostka@popuvky.cz, jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, vlach.petr.3@gmail.com, 
info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, lucie.stroblik@seznam.cz, 
obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, roman.valla.cz@gmail.com, 
jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:29 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na 
Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor 
– volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované 

složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 
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S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 

  

 

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

 

Neobsahuje žádné viry.www.avg.com 
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Hana Skalníková

Od: Jan Symon <starosta@ostopovice.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 12:42

Komu: '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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: RE: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den, 
 

Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM 
Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
SCHVALUJI 
 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 
SCHVALUJI 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne, 
 
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: Hana Skalníková [mailto:skalnikova@masbobrava.cz]  
Sent: Tuesday, November 29, 2022 9:40 AM 
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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 
starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; 
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vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 
lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 
roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz 
Cc: hruby@masbobrava.cz 
Subject: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili na 
Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý sektor – 
volnočas, rodina, sport   
 

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje navrhované 

složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
 

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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

Od: starostka@popuvky.cz

Odesláno: středa 30. listopadu 2022 7:31

Komu: Hana Skalníková

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; benes.zuzana@gmail.com; starosta@moravanyubrna.cz; 

starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; starosta@ostopovice.cz; 

jara3.d@seznam.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; 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; klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; 

info@farmapodmohylou.cz; marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; 

lucie.stroblik@seznam.cz; obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; 

h.mojzis@seznam.cz; jarka@dubovelistky.cz; hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

 
Krásné ráno, 
 
Usnesení VH 4.1 - Schvaluji 
Usnesení VH 4.2 - Schvaluji 
 
 
      Miluše Červená 
starostka obce Popůvky 
    www.popuvky.cz 
Email : starostka@popuvky.cz 
mobil : 602587436 
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Hana Skalníková

Od: Jaroslav Dvořák <jara3.d@seznam.cz>

Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 19:08

Komu: Hana Skalníková

Kopie: hruby@masbobrava.cz; 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

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; 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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

roman.valla.cz@gmail.com; jarka@dubovelistky.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Přílohy: image001.jpg

Dobrý den 
Usnesení VH 4.1 - SCHVALUJI 
Usnesení VH 4.2 - SCHVALUJI 
 
Jaroslav Dvořák 
Obec Radostice 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Hana Skalníková <skalnikova@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, benes.zuzana@gmail.com, starosta@moravanyubrna.cz, 
starosta@nebovidyubrna.cz, starosta@omice.cz, starosta@ostopovice.cz, starostka@popuvky.cz, 
jara3.d@seznam.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, 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, klara.pas@centrum.cz, 
vlach.petr.3@gmail.com, info@farmapodmohylou.cz, marek.zvalo@troopers.cz, info@purpleclub.cz, 
lucie.stroblik@seznam.cz, obec@orechovubrna.cz, strelicnik@gmail.com, h.mojzis@seznam.cz, 
roman.valla.cz@gmail.com, jarka@dubovelistky.cz 
Kopie: hruby@masbobrava.cz 
Datum: 29. 11. 2022 9:40:29 
Předmět: VH per rollam 29.11-1.12.2022 
 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  
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Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 
OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 

  

Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 

  

 

  

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

http://masbobrava.cz 
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Hana Skalníková

Od: Starosta Silůvky <starosta@siluvky.cz>

Odesláno: středa 30. listopadu 2022 8:00

Komu: 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; benes.zuzana@gmail.com; 

starosta@moravanyubrna.cz; starosta@nebovidyubrna.cz; starosta@omice.cz; 

starosta@ostopovice.cz; starostka@popuvky.cz; jara3.d@seznam.cz; 

jvasulin@streliceubrna.cz; mistostarosta@troubsko.cz; foral.z@seznam.cz; 

moravany@dieceze.cz; senergos@senergos.cz; sprko@seznam.cz; 

sokolomice@email.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; 

klara.pas@centrum.cz; vlach.petr.3@gmail.com; info@farmapodmohylou.cz; 

marek.zvalo@troopers.cz; info@purpleclub.cz; lucie.stroblik@seznam.cz; 

obec@orechovubrna.cz; strelicnik@gmail.com; h.mojzis@seznam.cz; 

jarka@dubovelistky.cz

Kopie: hruby@masbobrava.cz

Předmět: Re: VH per rollam 29.11-1.12.2022

Dobrý den členům MAS Bobrava, 
  
Usnesení VH 4.1 : Valná hromada schvaluje vstoupení MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro 
jednání bude pan Jiří Hrubý.  

"usnesení schvaluji" 

 
Usnesení VH 4.2 : Valná hromada schvaluje navrhované složení Revizní komise. 

"usnesení schvaluji"  
 

 

S přátelským pozdravem. 

 

    Zdeněk Prax 

starosta obce Silůvky 

    www.siluvky.cz 

 starosta@siluvky.cz 

 mobil: 724 174 351 

Dne 29.11.2022 v 9:40 Hana Skalníková napsal(a): 

Vážení členové Valné hromady, 

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

Dne 7.12.2022 bude založen energetický spolek ENERKOM, z.s., jeho činnost a cíle jsme představili 
na Valné hromadě dne 14. 11. 2022. MAS Bobrava by měla být jejím zakládajícím členem.  

Vzhledem k odstoupení jednoho člena Revizní komise, je nutné schválit nové složení. Valné hromadě 
předkládáme návrh. 

OBEC TROUBSKO – Vítězslav Volánek – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC OMICE – Petr Kadela – veřejný sektor – místní samospráva 

OBEC RADOSTICE –  Jaroslav Dvořák – veřejný sektor – místní samospráva 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL RADOSTICE – Jiří Kadlec – soukromý sektor – volnočas, rodina, 
sport 
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ING. LEOŠ VÍDENSKÝ, MBA. LL.M. – soukromý sektor – aktivní veřejnost  
POOLTECHNIKA S.R.O. – Zdeněk Foral – soukromý sektor – podnikatelé  
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO WAHINKPE STŘELICE, Z. S. – Ing. Luděk Záleský – soukromý 
sektor – volnočas, rodina, sport   
  

Usnesení VH 4.1 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje vstoupení 

MAS Bobrava, z.s. do ENERKOM Bobrava, z.s., zástupcem pro jednání bude pan Jiří Hrubý.  
Usnesení VH 4.2 z hlasování by znělo následovně: Valná hromada schvaluje/neschvaluje 

navrhované složení Revizní komise. 

Prosíme o vyjádření se k výše uvedenému usnesení následovně: SCHVALUJI/ NESCHVALUJI/ ZDRŽUJI 
SE, a to do čtvrtku  1. 12. 2022, 14:00 hod. 

S přáním hezkého dne, 
  
Ing. Hana Skalníková 
skalnikova@masbobrava.cz / +420 731 074 100 
  

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


