
MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 
 

Valná hromada – hlasování per rollam 
 

zápis ze dne 19. 11. 2015, valná hromada č. 2/2015 
 

Valná hromada MAS Lašsko, z. s. byla svolána z důvodu změny stanov a statutů a jednacích 
řádů orgánů spolku na základě výzvy k doplnění Žádosti o standardizaci ze strany Státního 
zemědělského intervenčního fondu. Vzhledem k okolnostem bylo nutné přistoupit ke konání 
valné hromady per rollam. Členům MAS byl rozeslán mail s požadavkem hlasovat o změně 
stanov a statutů a jednacích řádů orgánů MAS Lašsko, z. s. Odeslaný mail členům spolku je 
přiložen k tomuto zápisu stejně jako maily členů MAS, kteří se hlasování zúčastnili.  
  
Body jednání a hlasování:  
 
1. Hlasování o změně stanov 
 
Hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0  
 
2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 
 
Hlasování: pro 25 proti 0 zdržel se 1  
 
3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 
 
Hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0  
 
4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 
 
Hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0  
 
5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 
 
Hlasování: pro 26 proti 0 zdržel se 0  
 
 
Stanovy byly upraveny dle připomínek dvou členů (p. Miroslava Matúše zastupující Orel 
jednotu Lichnov a p. Ing. Dany Foriškové, Ph.D. zastupující město Příbor) a to v článku VII 
Valná hromada v bodě 5, který po úpravě zní:  
 
Zasedání je svoláno nejméně sedm dní před konáním valné hromady zasláním pozvánky. Z pozvánky musí být 
zřejmé místo, čas a program zasedání. 

 
Stejné znění bylo upraveno také ve statutu a jednacím řádu valné hromady. 
 
Stanovy i statuty a jednací řády všech orgánů MAS Lašsko, z. s. byly schváleny 
nadpoloviční většinou členů spolku. 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 
Usnesení: 
 
1/2/2015 VH schválila změnu stanov 
2/2/2015 VH schválila změnu statutu a jednacího 

řádu valné hromady 
3/2/2015 VH schválila změnu statutu a jednacího 

řádu rady 
4/2/2015 VH schválila změnu statutu a jednacího 

řádu výběrové komise 
5/2/2015 VH schválila změnu statutu a jednacího 

řádu kontrolní komise 
 
  

 

 
 

Ing. Dalibor Kvita 
předseda MAS Lašsko, z. s. 

 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       

Přílohy 
 
doklad o hlasování změny stanov a statutů a jednacích řádů povinných orgánů MAS Lašsko, 
z. s.; celkem 26 mailů hlasujících členů 

 
 

 
Od: "Orel jednota Lichnov" <orel@tkrlichnov.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  hlasování 

Datum: 17.11.2015 09:57 

Velikost: 2,6 kB 

 
Hlasování: 
1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 
2. Hlasuji ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu valné 
hromady v novém znění. 
3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 4. 
Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 
5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 
 
Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 
ad statut a jednacího řádu valné hromady: - čl. II bod 3 
Navrhuji, aby při svolání zasedání byla současně doručena i pozvánka, ne 
pouze 1 den předem, abychom mohli probrat obsah jednání v naší radě 
předem, než pojedu zastupovat spolek. 
 
S pozdravem za Orel jednotu Lichnov    Matúš Miroslav 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       

 
Od: <misa.holisova@proficionj.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 17.11.2015 10:41 

Velikost: 6,0 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

 Název subjekt: PROFICIO, z.s. 

 Zástupce subjektu (jméno): Ing. Michaela Holišová 

 Datum hlasování: 17.11.2015 

 Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PR změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

 NEMÁM ŽÁDNÉ KOMENTÁ ŘE 

  

S pozdravem 

Michaela Holišová 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Syrovátka, Ondřej" <ondrej.syrovatka@gypri.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Re: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 17.11.2015 20:35 

Velikost: 25,7 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

 Název subjektu: Ondřej Syrovátka (fyzická osoba) 

 Zástupce subjektu (jméno): Ondřej Syrovátka 

 Datum hlasování: 17.11.2015 

 Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

  Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 

 Mgr. Ondřej Syrovátka 

 Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. 

Jičínská 528, 742 58 

Příbor 

 tel.: 556 455 174 

e-mail: ondrej.syrovatka@gypri.cz; syrovatka@gypri.cz 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Krystof Hyvnar" <khyvnar@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Fwd: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 09:07 

Velikost: 9,4 kB 
  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Junák-český skaut, středisko Kopřivnice, z.s. 

 Zástupce subjektu (jméno): Kryštof Hyvnar 

 Datum hlasování: 18.11.2015 

 Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

 Hlasování  

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Hana Švecová" <hanina.svecova@gmail.com> 

Komu:  "MAS Lašsko" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování 

Datum: 18.11.2015 10:00 

Velikost: 9,0 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt:                                      Ing. Hana Švecová 

 Zástupce subjektu (jméno):                 Ing. Hana Švecová 

 Datum hlasování:                                  18. 11. 2015 

 Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

  Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Ladislav Matúš" <starosta@bordovice.cz> 

Komu:  "'MAS Lašsko, z.s.'" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  RE: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 10:37 

Velikost: 15,7 kB 
Dobrý den, 
  
zasílám hlasování za Obec Bordovice. 
  
S pozdravem 

Ladislav Matúš 

starosta obce Bordovice 

Bordovice 130  744 01 

Telefon: 556 855 537 

Mobil: 732 730 286 

E-mail: starosta@bordovice.cz 

 Předmět: Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Valná hromada – hlasování per rollam 

Název subjekt: Obec Bordovice 

Zástupce subjektu (jméno): Ladislav Matúš 

Datum hlasování: 18. 11. 2015 

Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "ZSRybi" <ZSRybi@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Re: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 13:05 

Velikost: 24,0 kB 

Přílohy: Hlasování MAS.docx 
 
Dobrý den, 
přílohou posílám hlasování per rollam. 
Omlouvám se, ale na dnešní setkání nemohu přijet. Budu se snažit dorazit na některé z následujících, abych se 
blíže seznámila s činností spolku a s možnostmi většího zapojení. 
 
Přeji hezký den. 
 
--  
Mgr. Hana Frydrychová 
Základní škola Adolfa Zábranského Rybí 
742 65 Rybí 110 
 
tel.: 556 760 104 
mob.: 731 588 058 
 
Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 
  

Valná hromada – hlasování per rollam 
  
Název subjekt:   ZŠ Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace 
  
Zástupce subjektu (jméno): Mgr. Hana Frydrychová 
  
Datum hlasování:  18.11.2015 
  
  
Body jednání: 
  
1. Hlasování o změně stanov 
2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 
3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 
4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 
5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 
  
  
Hlasování: 
  
1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 
  
2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 
  
3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 
  
4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 
  
5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 
  
  



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
  
Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

Od: "Roman Fiala" <roman.fiala@centrum.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Kopie: roman.fiala@centrum.cz 

Předmět: Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 18.11.2015 15:13 

Velikost: 855 kB 

Přílohy: STANOVY_nova verze.docx, Statut kk nova verze.docx, statut vh nova verze.docx, 
Statut vk nova verze.docx, statut rady nova verze.docx, 
307466612_0_PRV_PRINT_OUTPUT_S.pdf 

Dobrý den, 
  
zasílám své hlasování. 
  

Valná hromada – hlasování per rollam 

 Název subjekt: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Lichnově 

 Zástupce subjektu (jméno): Roman Fiala 

 Datum hlasování: 18.11.2015 

 Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

- bez komentáře 

S pozdravem,  

Roman Fiala 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
člen za ZO ČZS v Lichnově 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
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www.maslassko.cz       
 

Od: "Michálek Zdeněk Ing." <ZMichalek@hmpartners.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada MAS Lašsko - hlasování per rollam 11_2015 

Datum: 18.11.2015 15:40 

Velikost: 17,8 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: HM PARTNERS s.r.o. 

 Zástupce subjektu (jméno): Ing. Zdeněk Michálek, jednatel 

 Datum hlasování: 18.11.2015 

 Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování:  

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění.  

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění.  

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: nemám 

S pozdravem, 

Ing. Zdeněk Michálek 

Jednatel 

HM PARTNERS s.r.o. 

28. října 150 

702 00 Ostrava 

Tel. 606760130 

Mail. zmichalek@hmpartners.cz 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
www.hmpartners.cz 
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Od: "Dana Forišková" <mistostarosta@pribor-mesto.cz> 

Komu:  "maslassko@centrum.cz" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  hlasování 

Datum: 18.11.2015 16:56 

Velikost: 4,8 kB 

Jsem pro přijetí stanov i statutu jednotlivých orgánů, ale s připomínkou: Zdá se mně, že zaslání pozvánky na VH 
jeden den před konáním je pozdě. Mělo by to být sedm dní předem, tak jak bude svoláva valná hromada. 

Jinak nemám další připomínky. 

  

Jsem s pozdravem 

Ing. Forišková Dana, Ph.D. 

místostarostka města Příbor 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Starosta" <starosta@hodslavice.cz> 

Komu:  "'MAS Lašsko, z.s.'" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 18.11.2015 16:58 

Velikost: 18,9 kB 

Přílohy: smime.p7s 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Obec Hodslavice 

 Zástupce subjektu (jméno): Mgr. Pavla Adamcová 

Datum hlasování: 18.11.2015 

 Body jednání: 

 1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

 Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: - 

 S pozdravem 

Mgr. Pavla Adamcová 
starostka obce Hodslavice 
742 71 Hodslavice č.p. 211 
 
telefon: +420 556 750 010 
GSM:   +420 728 282 494 
e-mail:  starosta@hodslavice.cz 
web:     www.hodslavice.cz 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Stanislav Bartoň" <stanabarton@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování - Bartoň Stanislav 

Datum: 18.11.2015 17:19 

Velikost: 138 kB 

Přílohy: STANOVY_nova verze upr.Bartoň.docx 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Valná hromada – hlasování per rollam  

Název subjekt: Stanislav Bartoň 

 Zástupce subjektu (jméno): 

 Datum hlasování: 18.11.2015   

Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování:  

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění.  

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění.  

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění.  

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění.  

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

Podávám návrh na další úpravu stanov v novém znění - viz příloha - modrý text.  

1. V případě podnikání je třeba specifikovat jednoznačně, že MAS bude vykovávat podnikatelskou 
činnost ... 

2. Domnívám se, že činnost Velkoobchod a maloobchod bude MAS taktéž využívat  (např, prodej 
publikací vydaných někým jiným atd.)  

3. Text o volbě minimálně jednoho místopředsedy je podle mě zbytečný, tak jak vyplývá ze stanov bude 
mít MAS vždy předsedu a jednoho místopředsedu, tedy tyto osoby budou i povinně voleny. 

V případě, že by tyto mé připomínky ohrozily neodkladné termíny procesu projednávání, pak na nich 
netrvám, mohou být zapracovány do stanov i později.  

Stanislav Bartoň 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
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MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Iva Brandejsova" <brandeiva@gmail.com> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Re: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 19:38 

Velikost: 35,3 kB 

Přílohy: hlasování 11 2015.docx 

 
Dobrý den, 
posílám Vám hlasování za subjekt Mateřská škola Bludovice. 
S pozdravem 
Iva Brandejsová 

Valná hromada – hlasování per rollam 
  
Název subjekt: Mateřská škola Bludovice 
  
Zástupce subjektu (jméno): Bc. et Ing. Petr Brandejs  
  
Datum hlasování: 18.11.2015 
  
  
Body jednání: 
  
1. Hlasování o změně stanov 
2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 
3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 
4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 
5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 
  
  
Hlasování: 
  
1. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu stanov v novém znění. 
  
2. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém 
znění. 
  
3. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 
  
4. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém 
znění. 
  
5. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém 
znění. 
  
 
  
Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Mi čka Pavel" <pavel.micka@mufrenstat.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování o změnách dokmentů MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 20:45 

Velikost: 10,5 kB 

  

Dobrý večer, 

 posílám hlasování o změnách dokumentů MAS Lašsko za město Frenštát pod Radhoštěm. 

 S pozdravem 

  

Pavel Mička 

   

Předmět: Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Valná hromada - hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Město Frenštát pod Radhoštěm 

Zástupce subjektu (jméno): Pavel Mička 

Datum hlasování: 18. 11. 2015 

Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

    

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: bez připomínek 
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MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Lenka Brusová" <lenkabrusova@centrum.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování per rollam- Mgr. Lenka Brusová 

Datum: 18.11.2015 20:54 

Velikost: 7,8 kB 

   

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjektu: Mgr. Lenka Brusová 

 Zástupce subjektu (jméno): Mgr. Lenka Brusová 

 Datum hlasování: 18. 11.2015 

   

Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

  

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

 Mgr. Lenka Brusová 

vzdělávací agentura LB 
mob: +420 737 377 646 
mail:  lbagentura@gmail.com 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
www.agenturalb.cz 
  



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Štěpánka Vontrobová" <stepanka.vontrobova@gmail.com> 

Komu:  "MAS Lašsko" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 18.11.2015 21:41 

Velikost: 9,2 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Štěpánka Vontrobová 

 Zástupce subjektu (jméno): 

 Datum hlasování: 18.11.2015 

 Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

 Hlasování: 

  

1. Hlasuji PRO/změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO/změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO/změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO/ změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO/ změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

   Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

  S pozdravem 

Mgr. Štěpánka Vontrobová 
E-mail: stepanka.vontrobova@gmail.com 
Tel.: 777 182 666 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
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Od: <natu@atlas.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  per rollam 

Datum: 18.11.2015 22:46 

Velikost: 20,0 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Jitka Šenková 

Zástupce subjektu (jméno): Ondřej Nahorniak 

Datum hlasování:18.11. 2015 

   

Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

  

1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění.  

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
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Od: "Michaela Štefková" <michaela.stefkova@hotmail.com> 

Komu:  "maslassko@centrum.cz" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 18.11.2015 22:52 

Velikost: 13,1 kB 
 

 Předmět: Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

  

Valná hromada - hlasování per rollam 

Název subjekt: 

 Obec Tichá 

Zástupce subjektu (jméno): Mgr. michaela Štefková 

 Datum hlasování: 18. 11. 2015 

  Body jednání: 

 1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

  Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO  změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

   
Mgr. Michaela Štefková  
starostka obce Tichá  
 
Obec Tichá - obecní úřad 
č. p. 1 
742 74  Tichá 
tel.: 723 990 520  
e-mail: starosta@ticha.cz 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
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www.ticha.cz 

Od: "Martin Fojtík" <mistostarosta@verovice.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 19.11.2015 06:57 

Velikost: 1,0 MB 

Přílohy: VH - MAS Lašsko - Obec Veřovice.pdf 
Dobrý den, 
 
V příloze naleznete Valná hromada per rollam (listopad 2015) - Obec Veřovice 
 
Děkuji a přeji pěkný den.  

--  
Martin Fojtík  
místostarosta 
Obec Veřovice 
742 73 Veřovice 
tel.: 556 843 841 
mobil: 736 689 699 
mistostarosta@verovice.cz 
www.verovice.cz 
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MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "FS ČCE ve Štramberku" <cce-stramberk@seznam.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování 

Datum: 19.11.2015 07:57 

Velikost: 9,5 kB 

  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Štramberku 

Zástupce subjektu (jméno): František Hruška 

Datum hlasování: 19.11.2015 

 Body jednání: 

 1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

 Hlasování: 

1. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém 
znění. 

 3. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

 4. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém 
znění. 

 5. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v 
novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

 S pozdravem František Hruška  

--  
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Štramberku 
Zauličí 473 
742 66  Štramberk 
 
Tel.: 556812350 
Mobil: 736273563 
E-mail: cce-stramberk@seznam.cz 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
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www: http://evangelicka-cirkev-stramberk.webnode.cz/ 

Od: "Alena Malíková" <PROBIO.Moravskabrana@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko" <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:   

Datum: 19.11.2015 12:07 

Velikost: 12,8 kB 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: PRO-BIO regionální centrum Moravská brána 

 Zástupce subjektu (jméno): Alena Malíková 

 Datum hlasování: 19. listopadu 2015 

 Body jednání: 

 1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

 3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

 4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

 5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

  nemám 

 

 Alena Malíková, v.r. 

--  
PRO-BIO  
regionální centrum Moravská brána  
Tyršova 705  
742 58 Příbor  
tel.: +420 604 905 611  
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Od: "Dušan Zelina" <dusanzelina@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  P. Dušan Zelina - Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 19.11.2015 14:05 

Velikost: 20,6 kB 

Zdravím. Snad Vám to tak bude stačit, kdyby ne, tak dejte vědět. S přáním pěkného dne. Ty podtržené odpovědi 
jsou mým postojem. 

o. Dušan 

 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Římskokatolická farnost Rybí 

 Zástupce subjektu (jméno): P. Mgr. Dušan Zelina, adm. exc.  

Datum hlasování: 19.11.2015 

 Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém 
znění. 

3. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém 
znění. 

5. Hlasuji PRO/PROTI/ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém 
znění. 

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Starosta Hostašovice" <starosta@hostasovice.cz> 

Komu:  <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

Datum: 19.11.2015 16:04 

Velikost: 11,2 kB 

  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Obec Hostašovice 

Zástupce subjektu (jméno): Zdeněk Kelnar 

Datum hlasování: 19.11.2015 

  

Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

 1. Hlasuji  PRO změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji  PRO  změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

 Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Dalibor Kvita" <dalibor.kvita@centrum.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování per rolam Fwd: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 19.11.2015 16:07 

Velikost: 8,1 kB 
 

  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: Ing. Dalibor Kvita 

Zástupce subjektu (jméno): Ing. Dalibor Kvita 

Datum hlasování: 19.11.2015 

   

Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

 3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

 4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

 5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: ------------ 

  

  



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
Dalibor Kvita 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
 

Od: "Dalibor Kvita" <hajenka@centrum.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Hlasování per rolam Re: DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 19.11.2015 16:11 

Velikost: 8,3 kB 
  
 

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt: O.S. Hájenka 

Zástupce subjektu (jméno): Ing. Petr Arnošt 

Datum hlasování: 19. 11. 2015 

  

Body jednání: 

  

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

   

Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

 4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

 5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: -------------- 

  
 
Ing.Petr Arnošt 
Občanské sdružení Hájenka 
Janíkovo sedlo 36 



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
742 21 Kopřivnice 
tel.: 604 526114 

Od: "Martin Lapcik" <Martin.Lapcik@seznam.cz> 

Komu:  "MAS Lašsko, z.s." <maslassko@centrum.cz> 

Předmět:  Re: Obec Rybí - Hlasování DŮLEŽITÉ!!! Valná hromada MAS Lašsko 

Datum: 19.11.2015 18:09 

Velikost: 20,0 kB 

Dobrý den, 
zasílám hlasování, viz níže - včetně komentáře  . 
 
S pozdravem  
 
Martin Lapčík    
 

Předmět:  Valná hromada per rollam (listopad 2015) 

  

Valná hromada – hlasování per rollam 

  

Název subjekt:    Obec Rybí  

Zástupce subjektu (jméno):  Martin Lapčík  

 Datum hlasování:  19.11.2015 

 Body jednání: 

1. Hlasování o změně stanov 

2. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu valné hromady 

3. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu rady 

4. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu výběrové komise 

5. Hlasování o změně statutu a jednacího řádu kontrolní komise 

Hlasování: 

 1. Hlasuji PRO změnu stanov v novém znění. 

 2. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu valné hromady v novém znění. 

 3. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu rady v novém znění. 

 4. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu výběrové komise v novém znění. 

 5. Hlasuji PRO změnu statutu a jednacího řádu kontrolní komise v novém znění. 

  

Případné komentáře k jednotlivým bodům jednání: 

  



MAS Lašsko, z. s.        
Dolní Bašta 269 
742 66 Štramberk 
www.maslassko.cz       
K bodům bez komentáře 

 M.L.  


