
 

 
 Členové MAS ORLICKO, z.s. 
 
 V Žamberku, dne 16.4.2020 
 
Věc:  Informace pro členskou základnu MAS ORLICKO, z.s. 

 
Vážení členové MAS ORLICKO, z.s. 
 
dovolte mi, abych Vás v souvislosti s nastalou situací pandemie Covid v ČR informoval o aktuálním stavu 
vyřizování záležitostí týkajících se chodu MAS ORLICKO, z.s. a organizace záležitostí, náležejících svým 
charakterem členské základně MAS ORLICKO, z.s. 
 
Dne 8.4.2020 proběhlo jednání Rady MAS ORLICKO, z.s., které proběhlo s využitím prostředků vzdálené 
komunikace. Na jednání Rady byl projednán návrh výroční zprávy MAS ORLICKO, z.s., byly schváleny 
inventury majetku a dokladové inventury a projednána zpráva Revizní komise. Dále Rada MAS vzala na 
vědomí průběžnou zprávu auditora. Ukončení auditoru z důvodu nemožnosti provedení fyzické kontroly 
vzorků odloženo. Dále Rada MAS projednala návrh rozdělení kladného hospodářského výsledku roku 2019 
a návrh přebytkového rozpočtu roku 2020 a rozpočtový výhled do roku 2023. 
Dále Rada MAS projednala návrh kandidátů na složení členů Výběrové komise, kterým ke dni 3.5.2020 
zanikne mandát z titulu uplynutí doby a další záležitosti.  
 
Rada se dále zabývala otázku organizace jednání valné hromady a dospěla k tomuto závěru: 
 

• Řádné jednání valné hromady dne 23.4.2020 je zrušeno  
 

 

• V polovině května bude svoláno řádné jednání valné hromady MAS ORLICKO, z.s. Předpokládaný 
termín jednání je v polovině června (pozvánku obdržíte standardní cestou). Neumožní-li 
epidemiologická situace v ČR konání řádného prezenčního jednání této valné hromady, proběhne 
jednání  v souladu se Zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické 

osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, jehož návrh je nyní předmětem jednání 
vlády a který umožní jednání orgánu právnické osoby s využitím prostředků vzdálené komunikace.   
 

•  Ke dni 3.5.2020 končí funkční období volených orgánů – konkrétně Výběrové komise. Pokud 
bude cca. do týdne vydán výše zmiňovaný návrh  zákona „Zákon o některých opatřeních … “, 
proběhne prolongace funkčního období členů VK v souladu s tímto zákonem automaticky (dle 
návrhu na dobu do tří měsíců po ukončení mimořádných opatření). Pokud by nebylo možné využít 
tuto varianty, je možné, že bude ještě před koncem dubna zorganizováno mimořádné hlasování 
per-rollam ve věci prolongace mandátů členů VK za účelem zajištění procesu hodnocení 5. Výzvy 
PRV. 

 
 
 
Ing. Václav Kubín 
předseda MAS ORLICKO, z.s. 
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