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ZÁPIS 
z hlasování valné hromady MAS Šumperský venkov per rollam 

 
 

Členové valné hromady MAS Šumperský venkov, z. s. mohli v období od 3. 5. 2021 do 

7. 5. 2021 hlasovat per rollam o schválení Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský 

venkov, z.s. pro programové období 2021-2027, dále o schválení změn SCLLD a harmonogramu 

výzev MAS na rok 2021. Dne 3. 5. 2021 byly všem 49 členům valné hromady elektronicky 

rozeslány podklady ke všem bodům a instrukce k hlasování. Svou vůli členové valné hromady 

zaznamenávali do zaslaného Hlasovacího lístku. 

Hlasování per rollam ke všem bodům se zúčastnilo 43 z celkem 49 členů valné hromady MAS: 

Usnášeníschopnost Valné hromady: ANO (dle přílohy – per rollam hlasování (43/49) – 87,76 %) 

Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %: ANO (dle rozdělení do zájmových skupin (18) – 41,86 %) 

Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:  ANO (dle rozdělení do zájmových skupin VS=41,86 % (18), SSp= 20,93 % (9), 
SSn=37,21 % (16))  

 

Výsledky hlasování per rollam: 

1) Schválení Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov, z.s. pro 
programové období 2021-2027 (dále jen Koncepční část SCLLD) 

Dne 27. 4. 2021 se uskutečnilo online veřejné projednání Koncepční části SCLLD. K účasti byli 
vyzváni i členové valné hromady. Připomínky vzešlé z projednávání byly kanceláří MAS 
zapracovány a finální dokument byl členům valné hromady zaslán ke schválení.  

Hlasování: pro: 43 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje Koncepční část Strategie CLLD MAS Šumperský venkov, z.s. 
pro programové období 2021-2027.  

 

2) Podání Koncepční části Strategie CLLD MAS Šumperský venkov, z.s. pro 
programové období 2021-2027 (dále jen Koncepční část SCLLD) 

Zároveň valná hromada měla možnost hlasovat o pověření kanceláře MAS podáním verze 
schválené per rollam dne 7. 5. 2021 a případným dopracováním dle požadavků řídícího 
orgánu. 

http://www.sumperskyvenkov.cz/
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Hlasování: pro: 43 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

USNESENÍ: Valná hromada pověřuje kancelář MAS podáním verze schválené per rollam dne 
7. 5. 2021 a případným dopracováním dle požadavků řídícího orgánu. 

 

3) Schválení změn SCLLD 2014-2020 

Valné hromadě byly v podkladech zaslaných online představeny změny stávající SCLLD 2014-
2020. 

Hlasování: pro: 43 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje změny SCLLD. 

 

4) Harmonogram výzev pro rok 2021 

Valné hromadě byl v podkladech zaslaných online představen harmonogram výzev MAS pro 
rok 2021. 

Hlasování: pro: 43 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje harmonogram výzev MAS Šumperský venkov, z.s. pro 
rok 2021. 

 

V Novém Malíně dne 10. 5. 2021 

 

Zapsala:  

Iva Václavová 

 
Schválil:  

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Obec Dolní Studénky 
předseda valné hromady MAS 
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