
místní akcní skupina

Zápis
Z 10. Valné hromady MAS POHODA venkova

konaná dne 26.6. 2008 od 19.00 h
ve spolecenskémístnosti Hasicskézbrojnice obce Chlístov.

Jednání zahájeno v 19.15 h predsedou MAS.

Prítomnidle prezencní listiny, pocet prítomných clentJ MAS: 15
Valná hromada MASje usnášeníschopná.

Program jednání - viz. pozvánka.

Zapisovatel: Ing. Tomáš Vidlák
Overovatelé zápisu: Mgr. Eva Skalická, Ing. Jirí Petr

PrtJbehjednání:

1) Uvítánína 10. Valné hromade provedl predseda MASPVLuboš Rehák a starosta obce Chlístov
p. Holecek. Porízením zápisu byl poveren manažer MASPVIng. Tomáš Vidlák, overením zápisu byli
povereni Mgr. Eva Skalickáa Ing. Jirí Petr.

2) Predseda Luboš Rehák podal zprávu o výsledku hospodarení MASPV za rok 2007, kterou
doplnila úcetní MASPV Renata Holecková. Clenové byli informováni o danovém priznání MASPV za
rok 2007 a o výsledku kontroly cerpání dotací v roce 2006. Clenové schválilivýši clenských príspevktJ
na 1 000,- Kc/rok. MASPVdále rozhodla, že požádá Ing. Tomašíkovou o audit.

3) Clenové byli seznámeni se soucasnou financní situací MASPV, s celkovým rozpoctem na rok
2008 a s rozpoctem na 1.-3. etapu pro 1. rok realizace SPL. Predseda Luboš Rehák informoval o
potrebe získání financních prostredktJ na predfinancování cinnosti MAS.KvtJl~tomu bylo zažádáno na
Krajskýúrad o bezúrocnou ptJjcku a v soucasné dobe jsou vedena jednání se zástupci bank ohledne
možnosti zrízení revolvingového úveru.

4) Manažer MASPV Ing. Tomáš Vidlák informoval prítomné o soucasném stavu realizace SPL.
Prítomní se dozvedeli, že MASPVje tesne pred podpisem Dohody, po kterém teprve bude možné
vyhlásit výzvu pro príjem projekttJ. Clenové byli informováni o predbežném casovém harmonogramu
výzvy na rok 2008. Vtéto souvislosti je potreba vypsat výberové rízení na administrativního
pracovníka MASPV,címž bylipovereni manažer a predseda MASPV.

5) Prítomní clenové byli informováni o potrebe usporádání volební Valné hromady a urcili její
termín konání na pondelí 7. cervence 2008 od 19 hodin.



Usnesení:

Valná hromada MASPOHODAvenkova ber e n a ved o m í

1. Zprávuo výsledkuhospodareníMASPvza rok 2007.
2. Informacik danovémupriznáníMASPvza rok 2007.
3. Informacik výsledktJmkontrolcerpánídotacív roce2006(FÚRychnovnadKnežnou).
4. Informacek prtJbehu1. - 3. etapyrealizaceSPL.
5. TermínvolebníValnéhromady,který je stanovenna 7. cervence2008od 19 hodin

Valná hromada MAS POHODA venkova s c h val u j e

1. Výsledek hospodarení MASPOHODAvenkova za rok 2007.
2. Clenský príspevek na rok 2008 ve výši 1.000,- Kc/ clena.
3. Rozpocet MASPOHODAvenkova pro realizaci 1. - 3. etapy SPL .
4. Rozpocet MASPOHODAvenkova na rok 2008.
5. Vypsání 1. výzvy k predkládání projekttJ v r. 2008 v rámci realizace SPLnejpozdeji

k 30.7.2008 .
6. Vypsánívýberového rízení na pozici administrativního pracovníka MASPv.

Valná hromada MASPOHODAvenkova p o ver u j e

1. ManažeraMASa clenyProgramovéhovýborusestavením,schváleníma vypsáním1. výzvy
k predkládání projekttJ v rámci realizace SPLnejpozdeji k 20.7.2008.

2. Manažeraa predsedu MASvypsáním výberového rízení na pozici administrativního pracovníka.
3. Cleny Výberové komise vyhodnocením výberového rízení, termín do 15.9.2008.

Hlasování o schválení usnesení

Výsledek hlasování: PRO- 15, PROTI - O, zdržel se - O. SCHVÁLENO.

Jednání ukonceno ve 20.45 h

Zapsal : Ing. Tomáš Vidlák Místní akcní skupina
P@H@DA venkova

Val 26, Dobruška 518 01
IC:27005577 .

Overili : Mgr. Eva Skalická, Ing. Jirí Petr
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Luboš RehályPredseda
MAS POHODA venkova


