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jiri.hodinka@viarustica.cz

Od: Vladimír Kotýnek <starosta@horepnik.cz>

Odesláno: 23. srpna 2013 15:49

Komu: jiri.hodinka@viarustica.cz; 'Blanka Veletová'; 'Eva Zadražilová'; 'Jan Brozek'; 'Josef 

Bojanovský'; 'Lucie Brázdová'; 'Lukáš Vlček'; 'Lukáš Vlček'; 'Pavel Hajek'

Předmět: RE: Jednání Rady Via rutsica - mailové schvalování

Zdravím všechny. 

Schvaluji návrh usnesení bez připomínek. 

 

S pozdravem 

Vladimír Kotýnek 

Starosta obce Hořepník 

Tel.: 725 101 092 

 

From: jiri.hodinka@viarustica.cz [mailto:jiri.hodinka@viarustica.cz]  
Sent: Friday, August 23, 2013 2:29 PM 
To: Blanka Veletová; Eva Zadražilová; Jan Brozek; Josef Bojanovský; Lucie Brázdová; Lukáš Vlček; Lukáš Vlček; Pavel 
Hajek; Vladimír Kotýnek 
Subject: Jednání Rady Via rutsica - mailové schvalování 
 

Vážení členové Rady sdružení Via rustica o.s., 

v příloze Vám zasílám podklady k jednání a připomínkování, které jsem avizoval dnes ráno po smskách. Prosím o 

Vaše urgentní prostudování a popřípadě schválení usnesení, které je navrhováno. Je velmi důležité schválení 

usnesení zaslat ještě dnes do 20 hod., abych byl schopen dané podklady přenést do oficiálního zápisu a zaslat jej na 

SZIF paní Bartošové do dnešní půlnoci. 

 

Omlouvám se Vám tímto za netradiční přístup, nicméně se obávám, že klasické jednání Rady sdružení bychom dnes 

nebyli schopni svolat s ohledem na jeho rychlost. Tato forma byla zvolena s ohledem na zaslanou žádost SZIFem ze 

dne 16.8.2013 a jeho náročné zpracování a ověřování informací přes dostupné registry. 

 

Pokud byste k Vaší osobě měli nějaká další data, např. že pracujete i v jiných organizacích, která nejsou k dohledání, 

prosím o doplnění a barevné vyznačení v tomto souboru. 

 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaše schválení a připomínky. 

 

 

s pozdravem a přáním hezkého dne 

 

Bc. Jiří Hodinka 

Manažer MAS Via rustica o.s. 

Tel.: 776 615 478 

E-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz 
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__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8720 (20130823) __________ 

 

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.cz 

 

 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 8720 (20130823) __________ 

 

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.cz 


