
 

     Zápis č. 1/2023 

Hlasovali per rollam:  

Dobrovolný svazek obcí Severního Písecka (sektor veřejný, zájmová skupina Dobrovolný 

svazek obcí) – zastoupen Martinou Mikšíčkovou, Obec Horosedly (sektor veřejný, zájmová 

skupina Obce) – zastoupená Ladou Haškovou, Obec Rakovice (sektor veřejný, zájmová 

skupina Obce) – zastoupená Michalem Počtou, Obec Čížová (sektor veřejný, zájmová skupina 

Obce) – zastoupená Ing. Tomášem Korejsem, Obec Drhovle (sektor veřejný, zájmová skupina 

Obce) – zastoupená Jiřím Bláhou, Obec Smetanova Lhota (sektor veřejný, zájmová skupina 

Obce) – zastoupená Slavomírem Harbáčkem, Město Mirotice (sektor veřejný, zájmová 

skupina Obce) – zastoupeno Lenkou Tomešovou, Obec Boudy (sektor veřejný, zájmová 

skupina Obce) – zastoupená Josefem Čišeckým, Roman Čarek (sektor soukromý, zájmová 

skupina Podnikatelé v zemědělském sektoru), Jan Hřídel (sektor soukromý, zájmová skupina 

Podnikatelé v zemědělském sektoru), Ing. Václav Mastný (sektor soukromý, zájmová skupina 

Podnikatelé v zemědělském sektoru), Šimon Souček (sektor soukromý, zájmová skupina 

Podnikatelé v zemědělském sektoru), ZD Čížová (sektor soukromý, zájmová skupina 

Podnikatelé v zemědělském sektoru) – zastoupen Ing. Pavlem Čapkem, CEF, s.r.o. (sektor 

soukromý, zájmová skupina Podnikatelé v zemědělském sektoru) – zastoupená Marcelou 

Vašínovou, Jihočeská hospodářská komora (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé 

v nezemědělském sektoru) – zastoupená Mgr. Kateřinou Rybaříkovou, Produkty – Vladimír 

s.r.o. (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé v nezemědělském sektoru) – 

zastoupena Vladimírem Macounem, Václav Bílek (zájmová skupina Podnikatelé 

v nezemědělském sektoru), Prosperita Písek, z.s. (sektor soukromý, zájmová skupina NNO) – 

zastoupena Danou Jahodovou. 

Celkem hlasovalo: 18 členů 

 

Vzhledem ke skončení funkčního období Rady MAS Brána Písecka a pro zajištění kontinuity 

v rozhodování volíme rychlou formu jednání, a to per rollam. 

Hlasování se zúčastnila nadpoloviční většina členů Valné hromady spolku a veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

 

 

 

 

 

 



 

Předmět hlasování per rollam: 

 

1. Volba členů Rady spolku 

 

Končí dvouleté funkční období, proto je nutné provést volbu Rady spolku nově. Navrženo je 

stávající složení Rady.  

Návrh usnesení: 

Valná hromada MAS Brána Písecka volí členy Rady MAS BP v tomto složení:  

o Obec Horosedly (sektor veřejný, zájmová skupina Obce) – zastoupená Ladou 

Haškovou 

o Nevězický zvon (sektor soukromý, zájmová skupina Nestátní nezisková 

organizace) – zastoupený Evou Volfovou 

o ZD Čížová (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé v zemědělském 

sektoru) – zastoupen Ing. Pavlem Čapkem 

o Dobrovolný svazek obcí severního Písecka (sektor veřejný, zájmová skupina 

DSO) – zastoupen Martinou Mikšíčkovou 

o RAMIA technology s.r.o. (sektor soukromý, zájmová skupina Podnikatelé 

v nezemědělském sektoru) – zastoupená Ing. Miroslavem Ouředníkem 

 

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0   

Návrh usnesení č. 1a/2023 byl schválen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Roman Čarek 

                         Předseda MAS BP 
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