HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM - 10.2.2017
Správní rada byla dne 10.2.2017 obeslána emailem s prosbou o hlasování PER-ROLLAM o přijetí
následujícího usnesení:

Vážení členové správní rady MAS Podbrdsko,
žádám správní radu MAS Podbrdsko o hlasování k následujícímu usnesení v souladu s jednacím
řádem. MAS Podbrdsko potřebuje na předfinancování své činnosti úvěr. Na správní radě 24.1.2017
bylo rozhodnuto, že se požádá o úvěr Česká spořitelna. Prosím tedy o hlasování usnesení:
NÁVRH USNESENÍ:
Správní rada MAS Podbrdsko souhlasí s přijetím úvěru od České spořitelny za následujících podmínek:
- předfinancování režií MAS Podbrdsko, především mezd zaměstnanců
- revolvingový úvěr ve výši 800.tis. Kč
- čerpání úvěru do 31.12.2018, se splatností do 30.6.2019
- v případě proplacení prostředků ze strany MMR na režie MAS, budou půjčené finanční prostředky
vráceny na úvěrový účet
- měsíčně bude odeslán přehled na Českou spořitelnu, kolik potřebujeme proplatit mezd apod. a
pracovník ČS vypíše příkaz k čerpání úvěru
- zajištění úvěru vlastní blankosměnkou s doložkou „bez protestu“ a zástavním právem
k pohledávkám z běžného účtu č. 3300000399/0800
Pravidla hlasování:
Každý člen správní rady je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat
„Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti
přijatého e-mailu. Odpověď musí povinně obsahovat prohlášení o seznámení se s obsahem hlasování
a vlastní hlasování.
Děkuji za odpověď do neděle 12.2.2017, nejpozději do pondělí ráno!!
S pozdravem Jana Filinová
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ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ:
ČLEN

ZMOCNĚNEC ČLENA

SEKTOR

HLASOVÁNÍ

Obec Hvožďany - předseda správní rady
Město Rožmitál pod Třemšínem místopředseda správní rady
Pila Martinice, s.r.o. místopředseda správní rady

Markéta Balková

veřejný sektor

PRO NÁVRH

Ing. Josef Vondrášek

veřejný sektor

PRO NÁVRH

Ing. Bořek Bierhanzl

soukromý sektor PRO NÁVRH

Město Březnice

Ing. Petr Procházka

veřejný sektor

Obec Milín

Ing. Vladimír Vojáček

veřejný sektor

PRO NÁVRH
ZDRŽEL SE
soukromý sektor HLASOVÁNÍ

Ing. Ladislav Švejda

neziskový sektor

Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice
Ing. Gabriela Jeníčková

PRO NÁVRH

PRO NÁVRH

soukromý sektor PRO NÁVRH

Občanské sdružení Trvalá obnova školy

Ing. Jana Derflová

soukromý sektor PRO NÁVRH

USNESENÍ SR2/2017-1
Správní rada schválila přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny ve výši 800.tis. Kč, čerpání
úvěru do 31.12.2018, se splatností do 30.6.2019 dle návrhu usnesení.

Ředitelka kanceláře MAS:

Jana Filinová

Předsedkyně správní rady MAS: Obec Hvožďany - Markéta Balková

---------------------------------------

---------------------------------------

V Rožmitále pod Třemšínem, dne 13.2.2017
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