
Zápis Členské schůze - MAS Blaník, z. s. 

31.3. 2015, 17 hodin – Spolkový dům Vlašim 

Přítomni: 32 z 56 členů, z toho 21 soukromý sektor, 11 veřejný sektor;  

Poměr v procentech 65% soukromý sektor, 35 % veřejný sektor 

Schůze je usnášeníschopná. 

Soukromý sektor: 

 Petr Jíša, Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), SDH Trhový Štěpánov (Josef Korn), Stanislav Kužel, Farní charita Vlašim 

(plná moc - paní Dana Kucharčíková), Pavel Procházka (OSVČ), Renata Vondráková (OSVČ), Jaroslava Měchurová (Klub 

aktivního stáří), RC Světýlka (Jitka Fialová), Pavel Duda (soukromý zemědělec), Radmila Matušková (soukromý 

zemědělec), SDH Hulice (plná moc – paní Eva Vrzalová), Nakladatelství Sedmikráska (Jaroslava Pospíšilová), TJ Sokol 

Louňovice pod Blaníkem (Jiří Pospíšil), Diakonie Vlašim (Věra Janoušová), TJ Sokol Kondrac (Josef Zelingr), Bene.cz 

(Tomáš Smutný), TJ Blaník Načeradec (Jiří Jelínek), Ateliér EH Eva Houdková, Vlašimská astronomická společnost 

(Pavla Kovalská), Radek Vondrák (OSVČ – zplnomocnil k zastupování na schůzi R. Vondrákovou) 

Veřejný sektor: 

Městys Načeradec (Miroslav Vondrák, starosta; Petra Bartoníčková, místostarostka), Obec Kamberk (plná moc – 

Anežka Zachařová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena Kučerová, starostka), Obec Pravonín (Jana Lapáčková, 

starostka), Obec Kondrac (Miroslav Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov (Václav Nekvasil, zastupitel), Blaník – 

svazek obcí (Eliška Švejdová, manažerka), Mikroregion Český smaragd (Eva Vrzalová, manažerka), Mikroregion 

Podblanicko (Eva Lupačová), Spolkový dům ve Vlašimi (Eva Hájková, vedoucí), Město Vlašim (Karel Kroupa, 

místostarosta), 

Omluveni: 

Pavel Kuře (OSVČ), TJ Sokol Vlašim (Jan Štícha), Mikroregion Želivka (Jaroslav Švejda, manažer) 

Hosté:    Petra Fialová (asistentka MAS Blaník) 

Shrnutí výstupů jednání: 

1. Členská schůze schvaluje Výroční zprávu 2014 a účetní uzávěrku 2014. 

 
2. Strategie MAS - od 1. do 30.4.2015 probíhá II. připomínkové kolo. Na členské schůzi 9.6.2015 bude 

předložena  analytická a strategická část ke schválení, poté bude k dispozici obcím ke schválení. 

 
3. Přijat návrh na doplnění volebního řádu: postup volby předsedy a místopředsedů a doplnění odstavce 
upravujícího kooptaci členů do volených orgánů. 
 
4. Přijat návrh na doplnění jednacího řádu: zastupovat členy – právnické osoby ve volených orgánech 
mohou pouze jejich pověření zástupci, fyzické osoby – členové MAS mohou vykonávat funkci výhradně 
osobně.  
 
 
 

 

 



Program jednání : 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 

2) Schválení programu schůze 

3) Informace o činnosti kanceláře, předsedkyně, místopředsedkyně a místopředsedy od poslední 

schůze (27.1. 2015). Informace o činnosti dalších členů Výboru - zprávy z území 

a. Informace o financování MAS v roce 2015 – příspěvky, vnitřní pokyn 

b. Standardizace – žádost – informace 

c. Změna údajů v rejstříkovém soudu – informace, problémy 

d. Projekty spolupráce 

e. Kalendář akcí na webu 

f. Newsletter 

g. Akce MAS – úklid  

h. Informace k vyjádření členů Výboru o jejich zájmu pokračovat/nepokračovat jako člen 

Výboru MAS Blaník 

4) Projednání Výroční zprávy a účetní závěrky MAS pro členskou schůzi 

5) Projednání Strategie 

6) Projednání způsobu volby předsedy a místopředsedů – příprava na 9.6. 

7) Zastupování členů MAS ve volených orgánech, zplnomocňování - úprava řádů a stanov 

8) Diskuse, další – navrhněte 

 

 

1) Přivítání, zahájení schůze 

V úvodu rozdány hlasovací lístky. 

Předsedkyně MAS Blaník, z. s. R. Vondráková přivítala přítomné, zahájila schůzi a prohlásila ji za 
usnášeníschopnou v počtu 31 členů. 

Navrhla zapisovatelku a ověřovatele zápisu. 

zapisovatelka: Z. Klímová Vaňková 

Hlasování o zapisovateli: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel: 0 

ověřovatelé:  Jaroslava Pospíšilová, Václav Nekvasil 

Hlasování o ověřovatelích: Pro: 31, Proti: 0, Zdržel: 0 

 

2) Schválení programu jednání  

Program - dle zaslaného návrhu.  

Dále navrženo projednat: Bez návrhů 

Hlasování o programu jednání: Pro 31: , Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
 
 



3) Informace o činnosti kanceláře, vedení MAS a dalších členů Výboru - zprávy 
z území; zpráva z Výboru MAS Blaník (27.1.2015) 

 
 

Předsedkyně představila členy kanceláře. V současnosti je chod kanceláře zajišťuje: R. Vondráková, Z. 
Klímová Vaňková, J. Fialová, P. Fialová. 
 
Informace předsedkyně:  

Byl proveden zápis celého výboru MAS do spolkového rejstříku. Rejstřík spolků je však propojen s registrem 
osob a s datovými schránkami. Přístupové údaje do datové schránky MAS tak byly zaslány všem členům 
výboru, respektive v případě právnických osob jejich zástupcům (tedy např. členem výboru MAS je 
mikroregion Blaník, jehož ve výboru zastupuje Eliška Švejdová. Přístupové údaje do schránky MAS byly 
zaslány předsedkyni mikroregionu R. Kučerové a místopředsedovi p. Kronusovi (starosta obce Ostrov); 
obdobná situace nastala u všech dalších právnických osob ve výboru MAS). Toto je problematická situace, 
jedná se o systémovou chybu, způsobí zřejmě problémy i dalším MAS a NS MAS ČR. Budeme řešit s 
příslušnými orgány, prozatím bude rozeslán informační e-mail s vysvětlením těm, kdo přístupy obdrželi.    
 
Dále informovala, že aktuálně pracuje na strategii – viz samostatný bod v zápise.  
 
Je pravidelně vydáván Newsletter; nově na webu je umístěn kalendář akcí geoparku, bylo to nabídnuto P. 
Röschelem. Je možné si vybrat, které akce budeme mít na našem webu, máme tam jen akce z našeho území. 
Členové byli informováni, že můžou zasílat informace ke vložení do kalendáře (na e-mail: 
jitka.fialova@masblanik.cz). Tyto akce budou na našem webu, dále na webu geoparku a u všech subjektů, 
kteří tento kalendář sdílí.  
 
Příprava na volební členskou schůzi 9.6.2015: Během jednání Výboru MAS dne 23.3.2015 vyjádřilo 9 z 11 
stávajících členů Výboru záměr opět kandidovat.  Mikroregiony Želivka a Blaník, projednají na schůzi svých 
svazků kandidaturu. Celkem se bude volit do 3 orgánů (Výbor – 11 členů, Monitorovací a kontrolní výbor – 
nově 5 členů, Výběrová komise – 7 členů); nutné tedy bude obsadit 23 funkcí, kdy žádný člen nemůže 
vykonávat funkci ve více orgánech. Funkci člena výběrové komise může vykonávat i nečlen MAS, nicméně 
musí působit na našem území. Před volbou tedy musí být připraven dostatečný počet kandidátů (včetně 
náhradníků pro případ odstoupení během trvání mandátu). Nominace je třeba hlásit včas, tak aby byly 
dodány před volbou všechny potřebné dokumenty – u členů – právnických osob je třeba dodat 
zplnomocnění ke kandidatuře. Na webu MAS budou připraveny formuláře.  
 

Na jednání Výboru byla stanovena Inventarizační komise ve složení R. Cáder, V. Nekvasil, P. Kuře. 

17:33 hod. přišel p. Kužel   

Nyní je schůze usnášeníschopná v počtu 32 členů z 56 členů, z toho 21 soukromý sektor, 11 veřejný sektor;  

Poměr v procentech 66% soukromý sektor, 34 % veřejný sektor 

 

Informace místopředsedkyně:  

Žádost o standardizaci byla podána.  
Výroční zpráva 2013 je ve sbírce listin, výroční zpráva 2014 předložena výboru, monitorovacímu a 
kontrolnímu výboru a připravena k projednání na členské schůzi. MAS Blaník je registrována u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a byl zřízen tzv. elektronický podpis pro komunikaci s orgány státní správy. 
Zpracována účetní uzávěrka 2014, doplněno a uzavřeno vyúčtování dotací 2013 a vyčerpané dotace 2014 



pro mikroregiony Čes. smaragd a Blaník, vytvořena tabulka s přehledem čerpání dotací a vnitřní pokyn pro 
účtování. Byla svolána Výběrová komise (zvolen předseda – S. Kužel), zápis je na www.masblanik.cz. 
Uskutečnila se schůze Monitorovacího a kontrolního výboru. 
Plánovaná „Akce úklid“ – ve spolupráci s RC Světýlka, Montessori Vlašim a Městem Vlašim proběhne dne 
19.4. 2015 od 13:30 ve Vlašimi u Blanice (bližší informace na webu MAS Blaník).  

Probíhá jednání a schvalování obcí příspěvku pro MAS 2015. Český smaragd – schváleno, bude smlouva 
s celým mikroregionem. Podblanicko – schváleno, smlouva s každou obcí zvlášť. Blaník – smlouva s celým 
mikroregionem, schváleno kromě Ostrova. Želivka - smlouvy s každou obcí zvlášť, zatím máme informaci, že 
schválil Keblov a Bernartice.  

Informace k projektům spolupráce:  
J. Fialová informuje, že  4.2. proběhla schůzka k tématu projektů spolupráce, navazovali jsme na konferenci, 
máme vytvořenu šablonu pro přípravu projektových záměrů, 24.3. proběhla schůzka se zástupkyněmi týmu 
Komunitního plánování soc. služeb k projektům spolupráce MAS. Obecně lze říci, že během veřejných setkání 
mají účastníci spoustu nápadu, nicméně spíše ve formě námětů, nikoli konkrétních záměrů. Nabízí 
konzultační hodiny, zatím bez odezvy, záměry budeme muset navrhnout sami.  
R. Vondráková doplňuje informaci, že v MAS bude vytvořeno cca 20 projektových záměrů na projekty 
spolupráce, dále budeme hledat konkrétní partnery. Pan Smutný (Bene.cz) nám zaslal záměr – byl rozeslán e-
mailem členům. Další náměty a záměry vítány.  
 

4) Projednání Výroční zprávy  

Výroční zpráva 2014 byla zaslána členům v podkladech ke schůzi a byla projednána Výborem MAS bez 
připomínek.  

Hlasování o výroční zprávě: Pro 32: , Proti: 0, Zdržel se: 0 

5) Projednání Strategie 

Dokud nebudou finální pokyny, co musí strategie obsahovat, bude to „živý“ dokument; mění se pokyny pro 
zpracování, přichází podněty na doplnění, údaje jsou aktualizovány. Úpravy analytické části se týkají přesunu 
textů do příloh, případně úpravy a přesuny kapitol (např. cestovním ruchu je sportovní využití – bude 
přesunuto do života obcí a doplněno a další sportovní akce). Úpravy a dokončení této části strategie je 
provedeno bez požadavku na proplacení. 
Do aktuální verze je možné nahlížet pomocí sdílení přes Googledisk (kdo má zájem o přístup, je možné si 
vyžádat na info@masblanik.cz) 
 
K 31. 3. jsou hotovy analytická a strategická část dle závěrů komunitních plánování a dalších schůzek MAS – 

tj. zapracováno je vše, co jsme do dnešního dne projednávali a zpracovávali. 

V průběhu dubna bude probíhat II. kolo připomínkového řízení - zejména k projednání obcím, doplnění, 

úpravy, návrhy na změny.   Současně 1. 4. – 9. 6. probíhá práce na implementační části, to může ovlivnit 

doplňování výše uvedených částí ze strany pracovního týmu – doplněný text bude zvýrazněn fialovou barvou 

s poznámkou ex. – tj. zde se také bude doplňovat strategie. Schůze Výboru projedná doplnění strategie a 

připomínky a předloží finální verzi strategické a analytické části pro schvální členskou schůzí 9.6.2015; tímto 

bude finálně hotova analytická a strategická část. Následně budou obce projednávat schválení realizace 

strategie – do cca poloviny září. 

(Průběh zpracování strategie – podrobně informace viz příloha č.2 a 3) 

Strategie k připomínkám a připomínkový formulář budou zaslány obcím a členům e-mailem a vyvěšeny na 
www.masblanik.cz. 

 

http://www.masblanik.cz/
mailto:info@masblanik.cz


Bez připomínek 

17:55 hod.odešla paní starostka Lapáčková  

Hlasování : Členská schůze schvaluje postoupení analytické a strategické části do II. připomínkového kola 
v dubnu. Pro 31: , Proti: 0, Zdržel se: 0 

18:00 hod. přišla paní starostka Lapáčková  

 

6) Projednání způsobu volby předsedy a místopředsedů – příprava na 9.6. 

Stávající volební řád neupravuje volbu předsedy a místopředsedů. Nově je bude volit výbor ze svého středu, 
nikoli členská schůze. Je třeba doplnit volební řád o volbu předsedy a místopředsedů.  

Na základě diskuze vznikl návrh na doplnění volebního řádu – viz příloha č. 4 

 Hlasování o změně volebního řádu – doplnění volby předsedy a místopředsedů: Pro 32: , Proti: 0, 
Zdržel se: 0 

 

7) Zastupování členů MAS ve volených orgánech, zplnomocnění – úprava řádů, 
stanov 

 

Stávající úprava pro případ odstoupení z funkce / ukončení členství ve voleném orgánu: nastupuje ten, kdo 

ve volbě získal další nejvyšší počet hlasů tak, aby nebyl porušen poměr sektorů, tedy veřejný sektor nejvýše 

49% hlasovacích práv – viz odstavec 16 článku 1 volebního řádu.  Návrh: nově doplnit o odkaz na NOZ, který 

uvádí kooptaci člena orgánu, tedy doplnit do volebního řádu čl. 1 odstavec 17 ve znění: 

V případě, že postupem uvedeným v článku 16 nebude možné doplnit člena do voleného orgánu, postupuje 

se dle paragrafu 246, odstavce 2 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který uvádí: 

„Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 

kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“ 

 

Hlasování o doplnění  volebního řádu (odst. 17): Pro 32: , Proti: 0, Zdržel se: 0 

   

 

Návrh úpravy jednacího řádu - nově doplnit do článku 3 ještě třetí a čtvrtý odstavec ve znění:  

3. Fyzická osoba – člen MAS, který je zvolen do orgánu MAS vykonává tuto funkci výhradně osobně. K výkonu 

funkce člena voleného orgánu nelze zmocnit jinou osobu.  

4.  Právnická osoba může mít pro výkon funkce ve voleném orgánu stanoveného vždy právě jednoho 

delegovaného zástupce, který ji v tomto orgánu zastupuje a vykonává funkci výhradně osobně; k výkonu 

funkce člena voleného orgánu nelze zmocnit jinou osobu. 

 

Hlasování o aktualizaci jednacího řádu - zastupování: Pro 32: , Proti: 0, Zdržel se: 0 

 



Zastupování právnických osob v MAS – Dle standardizace musí být MAS schopna doložit, že delegovaní 

zástupci právnických osob – členů MAS jsou k tomuto úkolu zplnomocněni. Dle výkladu standardizace ze 

strany SZIF k tomuto nestačí uvedení zastupující osoby v přihlášce, je nutné mít plnou moc od statutárního 

orgánu zastupované organizace. Nově budou tedy přihlášky doplněny o plnou moc k zastupování. 

 

Na volební schůzi v červnu bude nutné upravit stanovy – je třeba doplnit, že funkci předsedy a 
místopředsedy může vykonávat fyzická i právnická osoba (nyní máme uvedenu jen fyzickou, což 
neodpovídá standardizaci). Dále během schvalování žádosti o standardizaci se mohou vyskytnout další nutné 
úpravy stanov. Ke změně stanov je třeba dvoutřetinová většina. 

 

 

8) Diskuse, další. 

Strategie byla zaslána skrze NS MAS ČR ke konzultaci (tato nabídka platila pro prvních 50 MAS se strategií 
připravených k posouzení). Čekáme na zpětnou vazbu. 
 
Předsedkyně - R. Vondráková ukončila schůzi. 
 

Příští schůze:  9. 6. 2015 volební schůze 

Výbor se sejde:  Minimálně týden před volební schůzí. 

 
Zapsal/a: Z. Klímová Vaňková 

 

Ověřil/a (1) : Jaroslava Pospíšilová 

 

Ověřil/a (2): Václav Nekvasil 



Příloha č. 1  

Shrnutí dosavadního vývoje >>> přednáška k LEADER dne 4. 10. 2012, 10. 10. 2012 – setkání se starosty - 
CHOPOS, 12. 10. 2012 – prohlášení 4 mikroregionů, 16.10. 2012 – schůzka pracovní skupiny, 2. 11. 2012 – 
schůzka s Posázavím, 13. 11. 2012 – schůzka pracovní skupiny a poté s Posázavím o.p.s., 18.12.2012 - první 
setkání nové MAS, 22.1.2013 –veřejná přednáška LEADER ve Spolkovém domě, Vlašim, 29.1. – Schůzka MAS 
u ČSOP Vlašim, 25.2. 19 hodin – konzultace ve Spolkovém domě, 5.3. – Schůzka MAS v Kondraci, 16.4. - 
Schůzka MAS v Martinicích, 14.5. - schůzka MAS v Trhovém Štěpánově, setkání pracovních skupin (5.6. 
Výchova a vzdělávání, 6. 6. Využití potenciálu krajiny, 6.6. Fyzický rozvoj obcí, 11.6. Cestovní ruch, 12.6. 
Sociální služby, 12. 6. Kulturní spolkový a zájmový život), 18. 6. schůzka MAS – ustavující valná hromada 
v Čechticích – restaurace Zlatá Praha, klubovna , 17. 7. – schůzka výboru MAS – Spolkový dům Vlašim, 10.9. 
v 17 hodin schůzka MAS ve spolkovém domě v obci Studený >24.9. 18 hodin– schůzka Výboru MAS ve 
Spolkovém domě Vlašim , 8.10. 9 hodin Valná hromada MAS – Spolkový dům Vlašim (projednání přijetí 
nových členů, rozpočet 2013),>> II. kolo pracovních skupin v rámci přípravy strategie (23.10. Výchova a 
vzdělávání, 24.10. Fyzický rozvoj obcí, 31.10. Kulturní spolkový a zájmový život, 7.11. Cestovní ruch, 14.11. 
Využití potenciálu krajiny,) >> 26.11. 17-21 hodin, Hotel Štamberk/Pravětice  -  Valná hromada MAS – 
projednání rozpočtu na rok 2014, jednací řády, přijetí nových členů >> 11.12. - II.kolo pracovní skupiny 
Sociální služby >> 16.12. setkání pracovní skupiny „Studenti“ – Gymnázium Vlašim >> 27.1.2014 – schůze 
výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399  >> 4. 2. 2014 – 17 – 21 Pravonín  (Valné shromáždění členů – 
projednání jednacího řádu výběrové komise, dotace na strategii 2014-2020, změna rozpočtu) >> 24.4.2014 
schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399 >> 1.4. členská schůze MAS – Klokočkův mlýn u Načeradce 
(schválení dohod a týmů v rámci projektu přípravy strategie) >> III. kolo pracovních skupin: 15.4. - Spolkový 
dům Vlašim - Fyzický rozvoj obcí, 16.4. - Spolkový dům Vlašim - Výchova a vzdělávání, 29.4. - Spolkový dům 
Vlašim - Kulturní, spolková a zájmová činnost, 5.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Využití 
potenciálu krajiny, 6.5. - Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim - Cestovní ruch, 15.5. - Spolkový dům Vlašim 
– Senioři >> 26.5.2014 - schůze výboru MAS ve Vlašimi, J.Masaryka 399  >> 17.6.2014 – Valné shromáždění 
(změny stanov, volební valné shromáždění) – Kamberk >> 19.8. – Řídící skupina indikátory >> 27.8. Výbor 
MAS Blaník k indikátorům – připomínkování >> 2.9. Výbor MAS Blaník >> 9.9. Členská schůze 
Martinice>>5.11. Výbor MAS Blaník>> 25.11. Konference Čechtice >>17.12. Výbor MAS Blaník – Spolkový 
dům Vlašim >> 20.1. Výbor MAS Blaník – Vracovice klubovna na hřišti >> Členská schůze 27. 1. 2015 – 
Spolkový dům Vlašim>> 23.3. Výbor MAS Blaník – Kancelář MAS>> Členská schůze 31. 3. 2015 – Spolkový 
dům Vlašim>> 



 
 
Příloha č. 2  

 

 
Průběh zpracování strategie 

1) K dnešnímu dni 31. 3. jsou hotovy analytická a strategická část dle závěrů komunitních plánování a 

dalších schůzek MAS – tj. zapracováno je vše, co jsme do dnešního dne projednávali a zpracovávali 

2) 1. 4. – 30. 4. je strategie zaslána do II. připomínkového kola – zejména k projednání obcím, doplnění, 

úpravy, návrhy na změny 

3) Současně 1. 4. – 9. 6. probíhá práce na implementační části, to může ovlivnit doplňování výše 

uvedených částí ze strany pracovního týmu – doplněný text bude zvýrazněn fialovou barvou 

s poznámkou ex. – tj. zde se také bude doplňovat strategie 

4) Schůze Výboru projedná doplnění strategie na zasedání – 26. 5. 17 hodin a předloží finální verzi 

strategické a analytické části pro schvální členskou schůzí 

5) Výsledkem bude, že 9. 6. budeme mít strategii finálně hotovou v analytické a strategické části – 

nebude se tam už muset nic doplňovat dle Operačních programů, doplňující tabulky, atp. 

6) Obce návazně od 9. 6. do 21. 9. projednají realizaci strategie MAS v zastupitelstvech a to takto: 

Obce mohou schválit realizaci SCLLD na svém území, a to zejména Analytickou a Strategickou část SCLLD. 
 

Závazný text usnesení v případě doporučeného schvalování realizace SCLLD na území obce: 

Zastupitelstvo Obce (Městyse, Města) souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území Místní akční skupiny Blaník na období 2014–2020 na svém správním území. 

Obce nesmí schválit strategii jako takovou, ale schvalují její realizaci. Kdyby schválily strategii, musela by 
se děla SEA. 

7) Do konání Výboru před 22. 9. Připraví kancelář a další strategii i s implementační částí. 

8) 22. 9. Schválí členská schůze MAS finální verzi strategie vč. implementační části 

Tedy od 1. 4. 2015 vyhlašujeme II. připomínkové kolo ke strategii – analytické a strategické části. Zejména 

prosím o důraz na tyto připomínky: 

- Doplnění údajů o obcích, aktualizace, pokud jsou třeba. 

- Doplnit i rozestavěné akce v roce 2015 – př. kanalizace. 

- Dále potřebuje aktualizovat údaje o sociálním bydlení, sociálním podnikání 

- Doplnit seznam objektů, kde se předpokládá socioekonomický rozvoj – potenciál –záměr, oprava, 

pracovní místa, atp. 

Připomínky zasílejte na předepsaném formuláři na info@masblanik.cz 

Připomínky ve formátu automatických oprav nejsou možné. Není možné s takovým pracovat, pokud přijde 

několik verzí. Takové připomínky Vám budou vráceny k přepracování. 

mailto:info@masblanik.cz


 
Příloha č. 3 – Harmonogram dokončení strategie 

 
 
 



 
Příloha č. 4  - Návrh na doplnění volebního řádu – volba předsedy a místopředsedů 

 
Čl. xxxx 

Volba předsedy a místopředsedů 

1. Nominace na předsedu a místopředsedy jsou doručeny stávajícímu předsedovi spolku do zahájení 

volební schůze výboru. 

2. Předsedu a místopředsedy spolku volí Výbor ze svého středu a to na prvním zasedání Výboru po 

uskutečněné volbě nového Výboru. První setkání se uskuteční nejdéle do 30 – ti dnů od volební 

členské schůze. 

3. Dosavadní předseda vykonává svoji funkci až do zvolení nového předsedy. Mandát nového předsedy 

je započat dnem a hodinou jeho zvolení do funkce. 

4. Volební zasedání Výboru řídí stávající předseda. Ten v úvodu jednání představí kandidáty na funkci 

předsedy a místopředsedů. Pokud kandiduje právnická osoba, předloží fyzická osoba, která ji 

zastupuje, předsedovi pověření ke kandidatuře schválené nejvyšším orgánem této právnické osoby. 

Po volbě nového předsedy přebírá řízení schůze nově zvolený předseda. 

5. Volební komisi pro volbu předsedy a místopředsedů spolku tvoří minimálně 2 členové 

Monitorovacího a kontrolního výboru. 

6. První v pořadí probíhá volba předsedy spolku. Členové Výboru napíší na volební lístek jméno jednoho 

kandidáta na předsedu. Předseda je zvolen nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Pokud není 

zvolen v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a volba se 

opakuje. V této volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

7. Před volbou místopředsedů jsou představeni kandidáti. Členové Výboru napíší na volební lístek 

jména dvou kandidátů na místopředsedy. Místopředsedy spolku se stávají dva kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů. V případě, že se na druhém místě umístili dva kandidáti se shodným počtem hlasů, 

pak se volba opakuje. V této volbě získá mandát kandidát s nejvyšším počtem hlasů.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


