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Výsledek 

z rozhodování per rollam výkonné rady MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s., 
které se uskutečnilo 21. 6. 2021 – 24. 6. 2021 formou per rollam 

 
Hlasování per rollam výkonnou radou MAS Frýdlantsko-Beskydy 
Hlasování formou per rollam probíhalo tak, že všem členům výkonné rady MAS Frýdlantsko-
Beskydy byl dne 21. 4.2021 zaslán zaměstnancem MAS email o konání výkonné rady formou per 
rollam. Součástí emailu byl hlasovací formulář, na kterém byla u jednotlivých usnesení možnost 
hlasování formou zaškrtnutí.  

Seznam členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s uvedením emailových adres, na 
který byl zaslán email o konání výkonné rady formou per rollam, je uveden v tabulce č. 1. 

Předmět rozhodnutí: 

1) Přesun uspořených prostředků ve výši CZV 359 115,30 Kč z opatření 1. 1. Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy do opatření 1. 3. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu.  

2) Navýšení alokace vyhlášené výzvy č. 13 zaměřené na aktivitu Infrastruktura základních škol z 
Integrovaného regionálního operačního programu o 359 115,30 Kč na 866 704,62 Kč.  

3) Prodloužení výzvy č. 13 zaměřené na aktivitu Infrastruktura základních škol z Integrovaného 
regionálního operačního programu v rámci opatření 1. 3. Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání na příjem žádostí o podporu do 31. 8. 2021. 

4) Schválení servisní smlouvy se společností ISIT a.s. 

5) Schválení smlouvy o dílo - Implementace služeb Microsoft 365 se společností ISIT a.s. 

Způsob rozhodování per rollam schválil předseda výkonné rady dne 21.6.2021.  

Toto schvalování mimo zasedání probíhalo od 21. 6. 2021 do 24. 6. 2021, 12:00. 

Výzva k rozhodnutí byla všem členům výkonné rady rozeslána dne 21. 6. 2021 emailem: 

Tabulka č. 1 Seznam členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy včetně jejich emailových adres 

Název člena Zástupce Email 

Obec Čeladná Pavol Lukša starosta@celadna.cz 

Město Frýdlant nad Ostravicí  Mgr. David Pavliska dpavliska@frydlantno.cz 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz 

Sportovní klub Pržno Bc. Pavla Skotnicová macurova.p@seznam.cz 

Sbor dobrovolných hasičů Ostravice Jiří Pavlán jiri.pavlan@centrum.cz 

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o.  MUDr. Milan Bajgar bajgar@brc.cz 

Sportovní klub Metylovice  Ing. Radomír Kulhánek radomirkulhanek@tiscali.cz 
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Výsledek hlasování per rollam výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy 

Hlasování způsobem per rollam probíhalo tak, že elektronickou poštou na email zaměstnanců 
MAS, zasílali oslovení členové výkonné rady MAS ve vymezeném termínu pro hlasování formulář 
s návrhem usnesení, kde bylo jejich hlasování u jednotlivých usnesení zaznamenáno formou 
zaškrtnutí, a hlasovací formulář byl podepsán zástupcem člena výkonné rady MAS. Je akceptován i 
podepsaný formulář, který je doručen osobně. Nedoručil-li člen výkonné rady ve stanovené lhůtě 
elektronicky nebo osobně svůj vyplněný formulář, má se za to, že s jednotlivými návrhy usnesení 
nesouhlasí. 

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů členů výkonné rady. Vzhledem k tomu, že v době hlasování 
formou per rollam měla výkonná rada MAS Frýdlantsko-Beskydy 7 členů, byly proto nutné 4 hlasy 
pro schválení návrhů usnesení.  

Nikdo z oslovených členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy nevyjádřil existenci překážek pro 
jeho účast v hlasování formou per rollam a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email 
informující o čerpání dovolené po celou dobu hlasování, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu 
pro nemožnost hlasování se zúčastnit.  

Zúčastnili se (odpověděli na výzvu osobně) 7 členů výkonné rady: 

Tabulka č. 2 Seznam zúčastněných členů výkonné rady MAS Frýdlantsko-Beskydy včetně jejich emailových 
adres 

Název člena Zástupce Email Způsob doručení 

Obec Čeladná Pavol Lukša starosta@celadna.cz osobně 

Město Frýdlant nad Ostravicí  
Mgr. David 
Pavliska 

dpavliska@frydlantno.cz 
osobně 

Sportovní klub Pržno 
Bc. Pavla 
Skotnicová 

macurova.p@seznam.cz 
osobně 

Sportovní klub Metylovice  
Ing. Radomír 
Kulhánek 

radomirkulhanek@tiscali.cz 
osobně 

Sbor dobrovolných hasičů 
Ostravice 

Jiří Pavlán jiri.pavlan@centrum.cz 
osobně 

Beskydské rehabilitační 
centrum, spol. s r. o.  

MUDr. Milan Bajgar bajgar@brc.cz 
osobně 

Obec Baška Irena Babicová i.babicova@baska.cz 
osobně 

Nezúčastnili se (neodpověděli na výzvu emailem): nikdo 

Všichni členové výkonné rady, kteří se schvalování účastnili a zaslali formulář s návrhem usnesení, 
vyjádřili souhlas s předmětem rozhodnutí. 

Usnesení 1:  
 
Výkonná rada schvaluje přesun uspořených prostředků ve výši CZV 359 115,30 Kč z opatření 1. 1. 
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy do opatření 1. 3. Zvýšení kvality a dostupnosti 
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infrastruktury pro vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu a přenesení 
kompetence na vedoucího zaměstnance k provedení veškerých úkonů souvisejících s přesunem 
uspořených prostředků.   

Usnesení č. 2: 

Výkonná rada schvaluje navýšení alokace 13. výzvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu o 359 115,30 Kč na 866 704,62 Kč a přenesení kompetence na vedoucího zaměstnance 
SCLLD k provedení veškerých úkonů souvisejících s navýšením alokace (změna v textu výzvy i 
v systému MS2014+).   
 
Usnesení 3:  
 
Výkonná rada schvaluje prodloužení výzvy č. 13 z Integrovaného regionálního operačního 
programu pro příjem žádostí o podporu do 31. 8. 2021 a ukládá vedoucímu zaměstnanci provést 
veškeré činnosti související s prodloužením výzvy (změna v textu výzvy i v systému MS2014+).   
 
Usnesení 4:  
 
Výkonná rada schvaluje servisní smlouvu se společností ISIT a.s. a pověřuje předsedu spolku 
k jejímu podpisu.   
 
Usnesení 5:  
 
Výkonná rada schvaluje smlouvu o dílo - Implementace služeb Microsoft 365 se společností ISIT 
a.s. a pověřuje předsedu spolku k jejímu podpisu.   

Přijato bylo rozhodnutí od 7 členů výkonné rady. Rozhodnutí mimo zasedání je platné. 

 

Zapsala: 24.6.2021 Ing. Zuzana Pavlisková 

Zápis schválil: Pavol Lukša, předseda výkonné rady 

Příloha: Souhlasy členů výkonné rady (v tištěné podobě) 


