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Záznam z elektronického hlasování (per rollam) Výběrové komise MAS Blaník 

Zahájení elektronického hlasování: 12. července 2021 v 8:05  

Ukončení elektronického hlasování: 18. července 2021 ve 24:00  

Počet členů Výběrové komise MAS Blaník: 11 

Počet přijatých platných hlasů: 11 (10 hlasů za soukromý sektor, 1 hlas za veřejný sektor). Dodrženo 

pravidlo usnášeníschopnosti při nadpoloviční většině přítomných členů tím, že členové, kteří 

nehlasovali, byli započítáváni jako hlasující proti. Dále dodržena podmínka, že veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv (4 hlasy za rozvoj obcí, 3 

hlasy za kulturu a spolky, 1 hlas za cestovní ruch, 2 hlasy za výchovu a vzdělávání).  Ke schválení 

usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů, tedy alespoň 6. 

Průběh hlasování:  

Na Členské schůzi MAS Blaník 15.6.2021 bylo zvoleno nové složení Výběrové komise. Vzhledem 

k potřebě uvést do žádosti o změnu v údajích MAS pro MMR jméno předsedy Výběrové komise, bylo 

rozhodnuto o volbě předsedy formou hlasování per rollam. Žádný jiný bod k jednání či hlasování VK 

předložen nebyl. Při telefonickém zjišťování kanceláří MAS projevil z členů VK zájem o kandidaturu na 

pozici předsedy pouze Jan Horálek. Následně byli členové VK vyzváni ještě emailem ze dne 1.7.2021 

k možnosti projevit zájem o kandidaturu na pozici předsedy do 11.7.2020. Jelikož nikdo další z členů 

VK zájem o kandidaturu neprojevil, byli členové VK vyzváni emailem dne 12.7.2020 k hlasování o 

kandidatuře Jana Horálka na pozici předsedy VK. 

 

Usnesení: Hlasuji, aby se předsedou Výběrové komise stal Jan Horálek. 

Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:1 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Závěr z hlasování: Předsedou Výběrové komise MAS Blaník byl zvolen Jan Horálek. 

Sčítání hlasů a záznam z elektronického hlasování byly provedeny 23. července 2021. 

 

 

 

 

         Mgr. Jitka Fialová 

Předsedkyně MAS Blaník, z. s. 

 

Přílohy: 

Email z 1.7.2021 – Výzva ke kandidatuře na pozici předsedy VK 

Email z 12.7.2021 – Výzva k hlasování o předsedovi VK  

Emailové hlasování členů VK (přijato 11 emailů) 
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