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POHODA VENKOVA
místní

akcní

skupina

Zápis
z deváté Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 19.12.2007 od 18.00 h
ve SDolkovémklubu obce Val.

Prítomno :

20 clenu Valné hromady - viz. Prezencní listina

Zapisovatelka:
Eva Smažíková
Overovatelé zápisu: Antonín Novotný, Renata Holecková
Program jednání:

1) Zahájení.
2) Strategický plán LEADER MAS POHODA venkova
3) Diskuze.
4) Usnesení Valné hromady, záver.

Text:

1.
Predseda MAS Rehák uvítal prítomné cleny MAS i hosty verejného jednání k SPL,
urcil zapisovatele a overovatele zápisu. Dále konstatoval, že je na Valné hromade prítomno 20
clenu, tzn. že VHje usnášeníschopná. Predseda prednesl program jednání : SPL MAS Pvo
2.
Predseda MAS oznámil, že na vcerejším spolecném jednání clenu Programového
výboru, Výberové komise a Revizní komise byl predstaven výsledek spolecné práceStrategický plán Leader MAS POHODA venkova s názvem:
Krok za krokem s POHODOU venkovem.
Samotný dokument, který se skládá z cásti SPL (60 stran) a 8 Fiší, byl predbežne
Programovým výborem všemi hlasy predbežne schválen.
3.
Manažer MAS Vidlák predstavil elektronickou prezentaci dokumentu, která byla
doplnena výkladem predsedy Reháka. Všichni prítomní se shodli na tom, že s dokumentem
byli predbežne a vcas již dopredu seznámeni - nebylo pripomínek, výklad byl dále zameren
na vysvetlení jednotlivých Fiší :
Konkurenceschopnost, Firmy a produkty, Cestovní ruch, Infrastruktura, Obcanská
vybavenost I, Obcanská vybavenost II, Kulturní dedictví, Vzdelávání.
4.
Do diskuse se zapojil Ing. Krásný za zemedelce (PV), p.Novotný (PV) starosta obce
Podbrezí a pí Smažíková (VK) starostka C.Cermné. Všichni spolecný dokument hodnotili
velice kladne a doporucili dokument ke schválení :
Usnesení Valné hromady MAS POHODA venkova ze dne 19.12.2007:
SPL Krok za krokem s POHODOU venkovem vcetne Fiší
poveruje predsedu Reháka k predložení tohoto dokumentu v rámci žádosti do PRV
na SZIF Praha, dne 20.12.2007.

- VH MAS Pv schvaluje

-

Výsledek hlasování: PRO

- 20, PROTI - O,zdržel se - O.

5.
Po skoncení hlasování predseda jednání ukoncil a poprál všem prítomným ajejich
blízkým krásné vánocní svátky a hodne POHODY do nového roku.
Jednání ukonceno v 19.25 h.
Zapsala: Eva Smažíková
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Antonín Novotný, Renata Holecková
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Místní akcní skupina

@H@DA venkova
Val 26, Dobruška 518 01
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