
 

 

 

Zápis z jednání Představenstva Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 

dne 15. 4. 2020 od 14:00 do 15:00 hodin formou per rollam 

 

Program: 

1. Schválení projektů 6. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Realizace 

sídelní zeleně 

2. Schválení projektů 7. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin 

 

Účastníci: Dle prezenční listiny 

Místo konání: Jednání Představenstva korespondenční formou (e-mailem) per rollam 

 

Před samotným schvalováním projektů obdrželi dne 3. 4. 2020 e-mailem všichni členové 

Představenstva, kteří na základě provedeného průzkumu potvrdili svoji účast na jednání, 

pozvánku, etický kodex, seznam podaných projektů a metodiku pro postup hlasování formou 

per rollam. 

Etický kodex všichni zúčastnění členové Představenstva zaslali podepsaný e-mailem do  

8. 4. 2020 zpět na zástupce kanceláře MAS. 

Podpisem následného zápisu Představenstva byl předsedou Představenstva pověřen pan 

Tomáš Dubský, zástupce Obce Vysočina a člen Představenstva. 

Po schválení zápisu členy VK a jeho podpisem pověřeným zástupcem VK byl tento zaslán ze 

strany kanceláře MAS členům Představenstva dne 9. 4. 2020 včetně prezenční listiny, pověření 

člena VK k podpisu zápisu i pověření člena Představenstva k podpisu zápisu a návrhu zápisu. 

Prezenční listina byla jednotlivými členy Představenstva podepsána elektronickým podpisem 

nebo zaslána formou skenu dokumentu s podpisem dne 15. 4. 2020 zpět v čase od 13:00 do 

14:00 hodin. Následně všichni členové Představenstva hlasovali pro níže uvedené usnesení. 

Usnesení:  

Členové Představenstva na doporučení Výběrové komise schvalují korespondenční formou 

zasláním kladného stanoviska e-mailem zpět na zástupce kanceláře MAS podporu níže 

uvedených projektů: 

 

 



 

 

 

 

1. V rámci 6. výzvy OPŽP (Realizace sídelní zeleně) – projekt s názvem: Založení 

stabilizační zeleně a obnova remízu v obci Krouna, č. ev. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011388 s celkovou výší způsobilých výdajů 1 446 692,89 

Kč. 

2. V rámci 7. výzvy OPŽP (Výsadba dřevin) projekt s názvem: Výsadba dřevin v k. ú. 

Vojtěchov, č. ev. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0011276 s celkové výší způsobilých 

výdajů 962 212,00 Kč. 

Veškerá e-mailová korespondence a prezenční listiny budou archivovány v kanceláři MAS. 

 

Zapsala: Ing. Olga Ondráčková 

 

 

 

…………………………………………………….  

 

 

 

 

 

Schválil: Tomáš Dubský, pověřen vedením Představenstva  

 

 

 

…………………………………………………… 
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