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POZVÁNKA 

 
Vážená paní, 
vážený pane, 
 
  zveme Vás tímto na on-line pracovní setkání členů valné hromady MAS POLIČSKO z.s., 
které se uskuteční prostřednictvím aplikace Google Meet.  
 
Termín on-line jednání - pondělí   8.2.2021 od 13,30 hod.  
Odkaz pro připojení k platformě Google Meet obdržíte e-mailem v časovém předstihu. 
 
Program:  

- Projednání analýzy potřeb strategie 21+ 
- Představení složení nově volených orgánů MAS 
- Různé 

                                        
Postup:  

1. ON – LINE PRACOVNÍ SETKÁNÍ -  termín konání 8.2.2021 od 13,30hod , el. nástroj 
google.meet.com 
MAS zorganizuje on-line setkání. Bude se jednat o pracovní setkání.  
Odkaz na on-line setkání bude probíhat přes nástroj meet.google.com. K on-line 
setkání je třeba počítač / NB, který má mikrofon, kamera není přímo nutná, ale 
výhodou.  
Budou zde prezentovány materiály k per rollam hlasování valné hromady.  
Především bude diskutováno téma Analýza potřeb SCLLD MAS POLIČSKA 21+ a 
představení dalšího postupu – v analýze by měly být uvedeny všechny oblasti 
strategie MAS – to znamená, co v ní nebude nastaveno, nebude moci MAS 
v budoucnu podporovat, protože to nebude mít analýzou potřeb podložené. Bylo by 
vhodné, abyste si toto vyslechli už s představami Vašich záměrů, zda je v daných 
oblastech najdete, či nikoliv. Zde je prostor vše doplnit, připomínkovat. Následně 
bude tento materiál zveřejněn na webu k připomínkování. 

 
2. E-MAILOVÉ HLASOVÁNÍ / PER-ROLLAM VALNÉ HROMADY – proběhne v týdnu od 

9.2. – 12.2.2021. 
S návrhy na usnesení a výzvou k hlasování obdrží všichni členové materiály, které 
budou schvalovat.  
Všichni obdrží e-mailem podklady pro hlasování a návrhy na usnesení. Formou 
odpovědi na e-mail budou členové hlasovat, zda schvalují/ neschvalují / zdržují se 
hlasování. Vše bude uvedeno v hlasovacím e-mailu, který rozešleme.  

Usnesení se bude týkat následujících bodů:  
a. Počet členů volených orgánů MAS 
b. Složení jednotlivých orgánů MAS 
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c. Analýza 
potřeb strategie MAS na nové období  

 
 
                                           
Svoji účast prosím potvrďte e-mailem na adresu sekretariat@maspolicsko.cz nebo 
telefonicky na tel. 773 983 764. 
 
 
                                                                                      
                                                                                                    Mgr. Jan Neudert 

předseda MAS POLIČSKO z.s. 
 
 
V Bystrém 29. 1. 2021 
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