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Ve Voticích, 9. prosince 2020 
 
 
Vážení členové, 
 
dovolte mi, abych Vás vyzval ke korespondenčnímu hlasování.  
 
Přílohy: 

1. Stanovy MAS Voticko, z.s. 
2. Jednací a volební řád MAS Voticko, z.s. 
3. Návrh rozpočtu na rok 2021 

 
 
Předmětem hlasování jsou následující návrhy usnesení: 
 

Návrh usnesení č. 2/KH/2020: Členská schůze MAS Voticko schvaluje Stanovy MAS Voticko, z. s., tak 
jak je členové dostali předběžně do e-mailových schránek a jak byly prezentovány na Členské 
schůzi dne 9. 12. 2020. 

Návrh usnesení č. 3/KH/2020: Členská schůze MAS Voticko schvaluje Jednací a volební řád MAS 
Voticko, z. s., tak jak je členové dostali předběžně do e-mailových schránek a jak byly prezentovány 
na Členské schůzi dne 9. 12. 2020.  

Návrh usnesení č. 4/KH/2020: Členská schůze MAS Voticko schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021, 
tak jak je členové dostali předběžně do e-mailových schránek a jak byly prezentovány na Členské 
schůzi dne 9. 12. 2020.  

Návrh usnesení č. 5/KH/2020: Členská schůze MAS Voticko schvaluje přijetí nových členů, a to: 
· Jezdecký klub Voleveč (soukromý sektor, zájmová skupina neziskové organizace), 
· Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Votice (soukromý sektor, zájmová skupina 

neziskové organizace), 
· Bc. Petr Votava - BIO Angus Česká Sibiř (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Veronika Krejčová (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Robert Krejča (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Martin Franc (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Josef Keller (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Jana Mandovcová – Zahrádecký dvůr (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé), 
· Jaroslav Zajíček (soukromý sektor, zájmová skupina podnikatelé). 
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Lhůta pro vyjádření k návrhu je vzhledem k termínu podání doplnění žádosti o kontrolu dodržování 
standardů MAS stanovena nejpozději do 10. 12. 2020 do 20:00. 
 
 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
Přeji hezký den 
 

 
 
 

Karel Babický  
předseda  
 


