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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ PER ROLLAM VALNÉ HROMADY 

  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, z.s., č. 2 

které se uskutečnilo 17. 8. 2022 – 22. 8. 2022  

 

 

Předsedou Programového výboru bylo dne 9. 8. 2022 rozhodnuto o svolání Valné hromady 

způsobem hlasování per rollam (korespondenční forma hlasování).  

 

 

Rozeslání Informace o hlasování per rollam Valné hromady MAS Bohumínsko, z.s. č. 2 

Hlasování formou per rollam probíhalo tak, že všem členům (partnerům) MAS Bohumínsko byla 

dne 17.8.2022 elektronicky (formou e-mailového sdělení) předsedou Programového výboru 

zaslána Informace o hlasování formou per rollam (korespondenční forma hlasování) Valné 

hromady MAS Bohumínsko a přílohy. V této Informaci byly uvedeny podklady k posouzení 

návrhu usnesení vč. odůvodnění a text navrhovaného usnesení (rozhodnutí). Jako příloha byl 

zaslán Akční plán OPZ+ ve formátu pdf. Součástí emailu byl rovněž Hlasovací formulář, kde bylo 

u jednotlivých usnesení o hlasování možno zaznamenat formou zaškrtnutí. Informace o svolání 

VH formou per rollam byla zaslána celkem 36 členům. 

Předmětem rozhodnutí bylo Schválení Akčního plánu OPZ+ a podání žádosti o podporu 

do výzvy Operačního programu zaměstnanost plus (Výzva č. 03_22_008) a do modifikované 

výzvy MMR ORP (Výzva č. CLLD_21_001 jako součásti Programového rámce OPZ+ 

SCLLD 2021 – 2027 a souvisejících usnesení. 

Termín pro hlasování členů (lhůta vyjádření se k návrhu) byl stanoven od 17.8.2022 8:00 hod, 

do 22.8.2022 12:00 hod. 

Seznam členů MAS Bohumínsko spolu s uvedením emailových adres, na které byly odeslány 

Informace o hlasování per rollam VH MAS  vč. Hlasovacího formuláře, je uveden v tabulce č. 1.  

 

Tabulka č.1 Seznam členů MAS Bohumínsko a jejich emailových adres 

Název partnera Zástupce Email 

Bohumín Ing. Petr Vícha vicha.petr@mubo.cz  

Dolní Lutyně Mgr. Pavel Buzek starosta@dolnilutyne.org  

Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman starosta@detmarovice.cz  

Doubrava Mgr. Dáša Murycová starostkaobce@doubrava.cz  

Petrovice u Karviné doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. starosta@petroviceuk.cz 

Petřvald Ing. Jiří Lukša luksa@petrvald-mesto.cz  

Rychvald Milan Starostka starostka@rychvald.cz 

MARENDI, z.s. Marek Swětík renata.swetik@seznam.cz  

AVE, z.s. Andrea Folterová folterova@spoluzaci.cz 

Bohumínský spolek Maryška Kamila Smigová smigova.kamila@seznam.cz  
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mailto:luksa@petrvald-mesto.cz
mailto:starostka@rychvald.cz
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Název partnera Zástupce Email 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Dolní Lutyně – Nerad 
Michal Šostý 

scako@centrum.cz, 

auto.nemec@centrum.cz 

Sportovní klub Dětmarovice, 

z.s. 
Ing. Martin Pasz martin@pasz.cz 

TJ Petřvald, z.s. Petr Knorr knorr@tjpetrvald.cz  

Spolek POSEJDON Ing. Josef Tobola 
posejdonos@seznam.cz, 

j.tobola@seznam.cz 

ALMA MATER, zapsaný 

spolek 
Dagmar Knýblová dknyblova@almamater.cz  

Český svaz včelařů, z.s. okresní 

organizace Karviná 
Ing. Tomáš Marcol marcol.tomas@seznam.cz  

Romodrom, o.p.s. Marie Gailová petrarimkova@romodrom.cz  

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Petrovice – Závada 
Filip Jindřich jinfil@seznam.cz  

Charita Bohumín 
Zdeňka Kniezková Brňáková, 

DiS. 
Zdenka.Kniezkova@bohumin.charita.cz 

IC Petrovice u Karviné, z.s. Mgr. Markéta Nováková icpetrovice@gmail.com 

Vodáci Odry a Olše, z.s. Bc. Roman Štolfa romanstolfa@gmail.com 

DRC, s.r.o. Ing. Pavel Lukaštík 
pavel.lukastik@gmail.com ; 

lukastik@tiscali.cz 

GESOMONT, s.r.o. Rudolf Benda benda@gesomont.com 

MOJE PRÁDELNA, s.r.o. Jaromír Knýbel jaromir.knybel@seznam.cz  

VaC design, s.r.o. Jiří Kielkovský 
info@mojereklamka.cz; 

sekretariat@mojereklamka.cz 

ZE – FA, s.r.o. Ing. Kazimír Faja zefaja@seznam.cz  

Moramis, s.r.o. Petr Gříbek margita.gribkova@moramis.cz 

FinCall, s.r.o. Ing. Angel Bratovanov, MBA angel@finvision.cz , info@fincall.cz 

Bohumín terminál, a.s. Mgr. Ján Almáši info@bohuminterminal.cz 

PLiSATi, s.r.o. Ing. Oto Toman info@plisati.cz 

Ing. Věra Wastlová  Ing. Věra Wastlová vera@wastlova.cz 

Jana Marcolová Jana Marcolová 
margo0605@gmail.com, 

lukasmarcol@seznam.cz 

Roman Vykydal Roman Vykydal vykydalroman@seznam.cz  

Alice Mazurková Alice Mazurková mazurkova.alice@gmail.com 

mailto:pgorovic@seznam.cz
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mailto:info@mojereklamka.cz
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Název partnera Zástupce Email 

Pavel Kondziolka Pavel Kondziolka pavelkondziolka@seznam.cz 

Ing. Václav Polok Ing. Václav Polok vaclav.polok@seznam.cz  

 

 

Výsledky hlasování per rollam Valné hromady MAS Bohumínsko 

Hlasování způsobem per rollam probíhalo tak, že elektronickou poštou na email předsedy 

Programového výboru (info@mas-bohuminsko.cz) nebo jinému zaměstnanci kanceláře MAS 

nebo na adresu kanceláře MAS poštou/osobně nebo do datové schránky MAS zasílali oslovení 

členové ve vymezeném termínu pro hlasování Hlasovací formulář, kde bylo jejich hlasování 

u usnesení zaznamenáno formou zaškrtnutí, a hlasovací formulář byl podepsán statutárním 

zástupcem nebo zplnomocněnou osobou. Bylo akceptováno započítat formulář podepsaný a 

naskenovaný, příp. mobilem vyfocený. Jeden člen hlasoval také formou osobního předání 

hlasovacího lístku v kanceláři MAS. Nedoručil-li by člen ve stanovené lhůtě elektronicky svůj 

vyplněný Hlasovací formulář, mělo se za to, že s jednotlivými návrhy usnesení nesouhlasí. 

Pro přijetí rozhodnutí bylo potřeba souhlasu většiny přítomných. Při hlasování formou per rollam 

byl považován za „přítomného“ člena ten, kterému byl email odeslán. Vzhledem k tomu, že v době 

hlasování formou per rollam měla Místní akční skupina Bohumínko 36 členů, byl počet hlasů 

nutných pro schválení návrhů usnesení 19.  

Nikdo z oslovených členů MAS Bohumínsko nevyjádřil existenci překážek pro jeho účast 

v hlasování formou per rollam a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email informující 

o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu pro nemožnost hlasování se 

zúčastnit.  

Počet obdržených odpovědí se zaslaným/doručeným/osobně předaným hlasovacím lístkem 

byl 27. 

Byla provedena kontrola hlasování členů (partnerů) MAS a jejich rozdělení do zájmových skupin. 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepřesahovali hranici 49% hlasovacích práv. 

Vzhledem k hlasování nadpoloviční většiny členů MAS, byla Valná hromada per rollam  

usnášeníschopná a návrhy usnesení bylo možno přijmout.  

 

Pro schválení všech navržených usnesení hlasovalo celkem 27 členů MAS. Své vyjádření 

nezaslalo 9 členů MAS, tedy u nich se má za to, že s navrženými usneseními nesouhlasili a 

hlasovali proti. 

 

Valná hromada Místní akční skupiny Bohumínsko na základě hlasování formou per rollam přijala 

následující usnesení:  

 

2.1 VH schvaluje  

Akční plán OPZ+, který se stane součástí programového rámce OPZ+ ke Strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko na období 2021-2027. 

 

 

 

mailto:vaclav.polok@seznam.cz
mailto:info@mas-bohuminsko.cz
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2.2 VH schvaluje  

podání žádostí o podporu do výzvy OPZ+ (Výzva č. 03_22_008) a do modifikované výzvy MMR 

ORP (Výzva č. CLLD_21_001), jejichž nedílnou součástí bude Akční plán OPZ+. 

 

2.3 VH ukládá 

kanceláři MAS Bohumínsko zpracovat žádosti o podporu do výše uvedených výzev a 

po předchozím schválení Předsedou programového výboru podání žádostí o podporu. 

 

2.4 VH schvaluje  

přenesení kompetence schválení případných úprav ze strany MAS Bohumínsko, či úprav 

požadovaných ŘO OPZ+ či MMR ORP k podaným žádostem o podporu a Akčnímu plánu OPZ+ 

na vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, po předchozí konzultaci s předsedou 

Programového výboru. 

 

 

 

 

V Bohumíně dne 22. 8. 2022  

 

 

 

 

 

 

Zapsal a schválil: Ing. Lumír Macura, předseda Programového výboru, v. r. 

 


