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Výpis ze Zápisu z 33. Valné hromady 
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. 

(dále jen MAS POHODA venkova nebo MAS-Pv) 

konané dne 30. 3. 2017 od 17.00 h v Dobrušce 

(Restálwace Na Ružku). 

1) Předseda MAS-Pv přivítal přítomné (viz listina přítomných) na 33. Valné hromadě 

MAS POHODA venkova a zahájil jednání v 17:10 h. Na úvod předseda konstatoval, že 
přítomno je 36 členu z 51, tedy Valná hromada je usnášeníschopná. 

Dále předseda vyřídil vzkaz pana Jiřího Hlaváčka, který se formou e-mailu velice 

mile rozloučil s členskou základnou MAS-Pv, prvně byl tedy přivítán na Valné hromadě 

Ing. Miloš Vondřejc, nový zástupce T.J. SOKOL Nový Hrádek. Vzhledem k pravidlum 

hlasování (viz. Stanovy) bylo navrženo, aby hodnota hlasu každého ze zástupcu 

veřejného sektoru, tedy členu zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, byla ponížena 
koeficientem 0,7. Návrh na složení Valné hromady po přepočtu zněl: 

Sektor Zájmová skupina Přepočet Hlasovací 
práva (O/o) 

Veřejný Základní vybavenost obcí, veřejná správa a 18 X 0,7 = 41,2% 
spolupráce 12,6 

Neziskový Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR 9 29,4% 

Pod ni kate I s ký zemědělské a nezemědělské podnikání, 9 29,4% 
zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní 
vzdělávání 

CELKEM 30,6 100% 

Zapisovatelkou byla navržena Ing. Olga Prázová, na ověřovatele zap1su paní 
Gabriela Prýmusová (OBEC BAČETÍN) a Vít Klouček, Dis. (SH ČMS - SDH Olešnice v Orl. 

horách). Program jednání byl všem včas rozeslán, nyní předseda navrhl o jeho doplnění o 

bod 9) Koncepce kláštera Opočno a bod 10) Dodatek č. 1 Stanov MAS-Pv. 

z řad přítomných nebyly podané žádné další návrhy, k předloženým návrhum 
nebylo připomínek. 

K bodu 1) Usnesení č. 17/VH-33/001 
Valná hromada MAS-Pv schvaluje stanovení koeficientu hodnoty hlasu členů 
zájmové skupiny Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce na 0,7. 

Hlasování: SCHVÁLENO optickou většinou (všemi hlasy). 

10) Dodatek č. 1 Stanov MAS-Pv. 

Přítomným bylo předneseno, že se Programový výbor rozhodl ujednotit adresu 
hlavní kanceláře a sídla MAS-Pv, a proto byl vyhotoven jednoduchý dodatek ke Stanovám 



(viz příloha). Paní Alena Křížová upozornila na skutečnost, že tento požadavek vychází 
také ze zákona. 

K bodu 10) Usnesení č. 17/VH-33/014 
Valná hromada MAS-Pv schvaluje Dodatek č. 1 STANOV Místní akční skupiny 
POHODA venkova, z.s. řešící změnu sídla spolku, adresa nového sídla: 

Opočenská 436, PSČ 518 01 Dobruška. 
Hlasování: PRO - 30,6, PROTI -O, Zdržel se - O. SCHVÁLENO. 

K bodu 10) Usnesení č. 17/VH-33/015 
Valná hromada MAS-Pv schvaluje prOběžnou aktualizaci (ve smyslu opravy sídla 
spolku) všech svých doposud vydaných dokumentO a materiáiO. 

Hlasování: PRO- 30,6, PROTI- O, Zdržel se- O. SCHVÁLENO. 

V Dobrušce, dne 3. 4. 2017 Místnl akfnl skupina 
POHOOA venkova, z.s. 

I \26 PSČ 518 Ol Dobruška CD 
\i~ I 77 ID os: jyys82e 
IC: 270055 

~~'~ ································································ ·············· 
Luboš Řehák, osob astupující 

předsedu Beseda Val z.s. při vykonu funkce 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 

Podle ověřovací knihy _________ lj:J_'Ů_s_l!f_o!ř~!O~níJ!IY-é_IJr~!l-~!!.~ll-1! -~~~j~ --------
Poř. č. legalizace JH:I!JJ}j:! _________ _ 
vlastnoručně podepsal - u~nal peEipis na listině ~a Ylas!ni 

_L,WJ9itŘt:_J:IÁJ\,7,J!,_l_~li7,_Qť.Q<'::J'39 
jméno/a, příjmem, datum a místo narozem žad'!.teJe 

Xt\t-_ ~!l,_Q_Ij:R,_~XQ1_~9X J~A!U~Nt:_~N9!.! _ 
adresa místa/ trvalého pobytu- adresa-mí-sta j9BBytH Rft uzemi C'esl-é reJ:ltiblik) -
adresa b)dliště mime ú.zem1 Česl(é r'ef:~ublilí) 
OP: 112363931 . . .· .. 
d~h -; čisi~,- ~; -z'iaidadě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedene v této ověfovaca ~~e \' ei)~ ''""
V H d -K 'I · dn 03 04 2017 /. ~ v,cncel.1t,- Yo-::'\ 

__ XLC-'---~'l-QY~--------· e ------ť.~ri~~~l~~lqy~--------.-~--( ~r·~~~.ir~-~jJ~\ \\ 
,;,1, \'"';' :. 
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t: 



POHODA VENKOVA 
místní akční skupina 

STANOVY 

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. 

Dodatek č. 1 

1. Tento Dodatek č. 1 mění Stanovy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. -
IČ: 27005577 schválené Valnou hromadou dne 20. 11. 2014, a to v Čl. III Sídlo 
spolku, bod 3.1 takto: 

Čl. III Sídlo spolku 

3.1 Sídlo spolku je: Opočenská 436, 518 Ol Dobruška. 
I 
\.__/ 

2. Ostatní znění Stanov se nemění. 

3. Tento Dodatek č. 1 Stanov Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. byl 
projednán a schválen na Valné hromadě dne 30. 3. 2017. 

V Dobrušce, dne 30. 3. 2017 .-------.".-:~·r==~~· 

f<'Hstní <'lhčn! s'n..1;1in<:l 
P'Ot10DA vrmko\iar í.~.s. 
Val 26, PS(: 518 01 Dot:..ruška CD 
IČ: 27005577 ID 0:3: jyys82e 
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předsedu Beseda Val z. s. při výkonu funkce 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 

Podle ověrovaci knihy_ •••.••• J~r.als.~ .o!ř~!l. _h:rliJ!lY.~IJr~!l.~~lj.~!J.'! J.;~~j~ ....... . 
Pař. č. legalizace _J.n,3JJ.7!!! ......... . 
vlastnoručně podepsal - uznalfledpis na listině za' lastni 
J,W~QS.Řt:.I:IAK,7,J!,J.~I!7,_Qť.O.(.I'!Q 
jméno/a, prijmem, datum a místo narozem žadatele 

XA!-.~~>.9.J,:J~,_Im:;l:IJ~IQXJ~AP..~NtJ.I'!Q!.l 
adresa m1sta/ trvalého pobytu- aelresa ruísra j3e8ytu Ra ttzeffi~-
a61esa B;dliště mime Ú:lemi Česl<:é Fefll;lblilc; · 

Qf.:.JJ.2.~(iJ_?_:.l_I . . . . . . . /. ;~\;_tH;V.:i)r . ·. 
druh a C1slo, na zaklade ktereho byly ZJl Steny osobm udaJe, uvedene \ teto ověro\ac 1 dolože/I ~· ·~ ~-' '~, '"~. ~~ \ 
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