Zápis a usnesení

ze 17. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 9.12.2010 od 16.30 h ve spolecenské místnosti
hasicské zbrojnice obce Chlístov.

1. Zahájení -jednání bylo zahájeno v 16.30, prerušeno a následne v 17.00 h, predseda seznámil
prítomné s návrhem programu a nechalo nem hlasovat.
Hlasování: PRO -14,

PROTI - O, Zdržel se -1. SCHVÁLENO.

2. Zprávao prtlbehurealizaceSPL- oroiektv.
ManažerVidlákpromítla okomentovalpower-pointovouprezentaci- prílohac. f. Prezentacidoplnili
svýmipoznámkamipredsedkyneVKSmažíkováa predseda Rehák.
Usnesenfe.10/VH-17/0001
VH MASPv bere na vedomí zprávu o prObehu realizace SPL
Hlasování:

- projekty
a Informaci o cinnosti sdružení.
PRO

14, PROTI

O, Zdržel se - 1. SCHVÁLENO.

3. Návrhú rav fichí rí rava zmenv hodnocení ro'ekttl.
Manažerpromítlnávrhzmen ve fichích- prílohac. . Kproblematiceprobehlakrátká diskuse,která
tématickyprešla k prípravezmenv hodnoceníprojekttl.Tuto problematikudoplnilapí Smažíková.
Veškerénávrhyse setkaliu prítomnýchse souhlsem.
Usnesenfc.10/VH-17/0002
VHMASPvschvalujepredJožené
úpravyflchívcetnezmenhodnocení
projektO.
Hlasování:
PRO - 14, PROTI - O, Zdržel se -1. SCHVÁLENO.
4. Revize clenské základny MASPv. prijetí nových clentl.
Nové žádosti o prijetí do sdružení predložilip. Jirí Bednár a Ing. Josef Kovárícek, kterí se prítomným
postupne krátce pf.eds~avili.

Usnesenfe.10/VH-17/0003

VHMASPvprijímázasvéhoclenapanaJiríhoBednáre,
TJSokolDobrulka.

,
PRO - 14, PROTI - O, Zdržel se - 1. SCHVALENO.

Hlasování:

Usnesenfe.10/VH-17/0004
VH MASF'.vprljím~.zasvéhoclenaIng. JosefaKovárícka,OSVC,Prlbyslav

,

PRO - 14, PROTI - O, Zdržel se - 1. SCHVALENO.

Hlasování:

Usnesenfe.10/VH-17/000S

VHMASPvberenavedomí
zmenya celkovou
revizisvéclenské
základny.
Hlasování: PRO

,

- 14, PROTI - O,Zdržel se - 1. SCHVALENO.

5. Proaram LEADER- alokacena rok 2011. návrh rozpoctu.plánvýzev.
~
Predseda 'Rehák pfedložil návrh rozpoctu pro administraci na rok 2011 - príloha c. ':-1..,bez
.

pripomínek,rozpocetbyluznánjako šetrný s ohledemna podporuprojekttl.
Usnesenfe.10/VH-17/0006
termínya alokacivýzevroku20p.
VH MASPvschvalujerozpocetna rok 2011 (SPL,admlnlstrace),
Hlasování:
PRO
-14, PROTI
- O,Zdrželse-1. SCHVALENO.
6. Zpráva o hosoodarení MASPv k 1.12. 2010.
Dále predseda Rehák prednesl informaci o stavu financních prostredktl MASPv.
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Usneseníc.l0/VH-17/0007
VHMASPvbere na vedomízprávupredsedyo stavu financníchprostredkOk 9.12.2010.
Hlasování: PRO - 14, PROTI - O, Zdržel se - 1. SCHVÁLENO.

7. Informace'o cinnosti MASPv v roce 2010.
Predseda Rehák promítl prehled cinnosti MASPv v roce 2010, který prObežne spolecne s manažerem
zaznamenává.
8. RegionálnívÝrobky- znacka OH-OD.
9. KonferenceVENKOV2010.
Záverecné body jednání predseda spojil a nejprve krátce informovalo aktivitách kolem znacení
regionálníchvýrobkO- vydání vin Doma v ORUCKÝCHHORÁCHa predložil aktuální seznam
držitelO certifikátO

- prílohac. .. .

Dále predseda spolecne s pane"f Novotným(PV)informovaliprítomné o úcasti na Konferenci
VENKOV
2010 v LázníchBelohrad, kde se na poradatelství podílela i naše MAS.
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Usneseníc.l0/VH-17/0013
VHMASPv bere na vedomí podané Informace k aktivitám kolem znacení regionálních výrobkOa
KonferenciVENKOV2010.
Hlasování: PRO- 15, PROTI - O,Zdržel se -

10. Diskuse.

O. SCHVÁLENO.

..

11.Záver.
Predsedapodekovalvšem prítomnýmza úcast a ukonciljednání v 18.40h.
Místní aJt(.:ní .,;~u~ina

POHODAvenkova
Val 26, Dobruška, PSC 518 01
IC: 27005577
CD

Luboš Rehák, pred'seda MAS POHODAvenkova
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