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11. Valné hromady MAS POHODA venkova

konaná dne 7.7.2008 od 19.00 h
ve Spolkovém klubu obce Val.
Jednání zahájeno v 19:20 h predsedou MAS.
Prítomni dle prezencní listiny, pocet prítomných clent} MAS: 22
Valná hromada MASje usnášeníschopná.
Programjednání - viz. pozvánka.
Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák
Overovatelé zápisu : Ing. Jirí Petr, Dis. Vít Kloucek
Prt}behjednání:
1) Uvítání na 11. Valné hromade provedl predseda MAS PV p. Luboš Rehák, který prítomné seznámil
s jednotlivými body jednání. Jako zapisovatel byl poveren manažer Ing. Tomáš Vidlák, overením byli
povereni Ing. Jirí Petr a Dis. Vít Kloucek.
2) V úvodu volební cásti nastínil predseda možnosti a zpt}soby jednotlivých voleb. Poté byla zvolena
mandátní komise ve složení Ing. Jirí Petr, pí Eva Smažíková a p. Zdenek Krafka. Predseda mandátní
komise Ing. Jirí Petr zahájil volbu do rozhodovacích orgánt} príjmem návrht} na cleny Programového
výboru. Navrženi a zvoleni byli Ing. Jirí Petr (20 pro - Oproti - 1 se zdržel), p. Luboš Rehák (20 - O1), Mgr. Eva Skalická (20 - O- 1), p. Antonín Novotný (20 - O- 1) a Ing. Otakar Krásný (20 - O- 1).
Na cleny Výberové komise byli navrženi pí Eva Smažíková (20 - O- 1), p. Jan Rozínek (20 - O- 1), pí
Libuše Brandejsová (20 - O- 1), pí Renata Holecková (20 - O- 1), Dis. Vít Kloucek (18 - 1 - 2) a p.
Ivo Kolácný (3 - O - 18). Cleny Výberové komise se stalo prvních pet kandidátt} s nejvetším poctem
hlast} - nebyl zvolen p. Ivo Kolácný. Na cleny Kontrolní a revizní komise byli navrženi a pozdeji
schváleni p. Ivo Kolácný (20 - 0-2), p. Zdenek Bendzo (21 - O- 1) a p. Zdenek Krafka (21 - O- 1).
Jednotlivé komise si poté zvolily své predsedy. Na predsedu Programového výboru byl navržen a poté
zvolen p. Luboš Rehák (4 - O - 1), na místopredsedu Ing. Jirí Petr (4 - O - 1). Na predsedkyni
Výberové komise byla navržena a zvolena pí Eva Smažíková (4 - O - 1), na predsedu Kontrolní a
revizní komise byl navržen a poté zvolen p. Zdenek Krafka (2 - O- 1). Volební cást zakoncil shrnutím
výsledkt} voleb do jednotlivých orgánt} predseda mandátní komise Ing. Jirí Petr.

3) Dalšímbodem programu byla informaceo 1. výzve na príjem projektt} v rámci Opatrení IV.I.2
Realizacemístní rozvojovéstrategie. ManažerIng. TomášVidlák predstavil návrh textu 1. výzvy, ve
kterém zdt}vodnil výber jednotlivých fichí i casový harmonogram spojený s vyhlášením výzvy a
príjmemprojektt}.Do prvnívýzvy byly vybrányz SPLfiche 1 - konkurenceschopnost,
fiche 2 - firmy a
produkty, fiche 4 - infrastruktura, fiche 5 - obcanskávybavenost I. Po krátké diskusi prítomní
odsouhlasilitext 1. výzvy- viz. príloha(21 - O- O).
4) Predseda p. Luboš Rehák seznámil prítomné s návrhem Ceské sporitelny a.s. na možnost získání
revolvingového ci kontokorentního úveru. Prítomní clenové Valné hromady schválili revolvingový ci
kontokorentní úver do výše 1 mil. Kc, pricemž zástavou budou blankosmenka vlastní bez avalu a
zastavení pohledávek z bežného úctu (21 - O - O).
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Usnesení:
Valná hromada MASPOHODAvenkova

ber e n a ved o m í

1.
Informaci o výsledku jednání s bankovními ústavy s cílem získat financní prostredky
na predfinancování administrace projektt} MAS Pv - Ceská sporitelna, a.s. (návrh - viz. Príloha 2)
2.
Informaci o termínu a podmínkách podepsání Dohody se SZIF-em (návrh - viz. Príloha 3)
Valná hromada MAS POHODAvenkova
1.

s c h val u j e

Volbuclent}do rozhodujícíchorgánt}MASPOHODAvenkova:
- predseda MAS Pv
- místopredseda MAS Pv
- clenka Programového výboru
- clen Programového výboru

- clen

p. Luboš Rehák
Ing. Jirí Petr
Mgr. Eva Skalická
Ing. Otakar Krásný
p. Antonín Novotný

Programového výboru

- predsedkyne Výberové komise
- clenka Výberové komise
- clenj-ka Výberové komise
- clen/-ka Výberové komise
- clen/-ka Výberové komise

pí Eva Smažíková
pí Libuše Brandejsová
pí Renata Holecková
p. Jan Rozínek
Dis. Vít Kloucek

- predseda Revizní komise
- clenj-ka Revizní komise
- clen/-ka Revizní komise

p. ZdenekKrafka
p. ZdenekBendzo
p. Ivo Kolácný

2.
Žádosto poskytnutíúveru(revolvingovéhonebokontokorentního)ve výši do 1.000.000,-Kc
u Ceskésporitelny,a.s. (pobockaNáchod)a jeho prípadnézajišteníblankosmenkouvlastníbez avalu,
zastavenípohledávekz bežnéhoúctu c. 1186807359/0800.
3.
Návrhtextu 1. výzvy pro príjem projektt}v rámciOpatreníIV.I.2 Realizacemístnírozvojové
strategieProgramurozvojevenkova.(viz. Prílohac. 1)
Valná hromada MAS POHODAvenkova
1.

u k I á d á predsedovi

Zajistit povinnéprílohyk podpisuDohodyse SZIF-em.
Hlasování
Výsledek hlasování:

o schválení

usnesení

PRO21, PROTI O,zdržel se O.

SCHVÁLENO.

Jednání ukonceno ve 20:45 h.
Místní akcní skupina

P@H@DA venkova
Va126, Dobruška 518 01
IC: 27005577

Lul':fošRehák, predseda
AS POHODAvenkova
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