Zápis z valné hromady spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s.
konané v Libuni v sokolovně, dne 26. 10. 2015
Přítomni: viz prezenční listina – 25 členů z 54 (46 %)
Vzhledem k počtu přítomných bylo jednání valné hromady předsedou MAS Svazkem
obcí Brada zastoupený Helenou Červovou (dále jen předsedkyně) v17:40 ukončeno a
zároveň předsedkyně svolala dle Stanov bodu 1. e) náhradní jednání valné hromady od
18:00

Zápis z náhradního jednání valné hromady
Program:
1. Zahájení a přivítání přítomných
2. Schválení programu
3. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele
4. Schválení upravených Stanov
5. Evaluační zpráva SPL
6. Aktualizace projektů připravených do OP
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Zahájení a přivítání přítomných
Předsedkyně paní H. Červová zahájila náhradní jednání valné hromady, přivítala přítomné a
pověřila Ing. J. Nekvasilovou vedením valné hromady.
2. Schválení programu
Ing. Nekvasilová nechala hlasovat o předloženém programu VH.
 hlasování o programu: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Program VH byl schválen.
3. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele
Návrh složení mandátové a návrhové komise: Mikroregion Tábor – zástupce Mgr. Šimek,
ing. Radomír Sádlo, Radomír Sedláček
hlasování o mandátové a návrhové komisi: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Volba zapisovatele: návrh - ing. A. Klacková.
 hlasování o zapisovateli: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0
Volba ověřovatele zápisu: Lenka Malá, Mgr. Josef Šimek
 hlasování o ověřovateli zápisu: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Mandátová a návrhová komise, zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli zvoleni.
Konstatování mandátové komise (Mgr. Šimek):
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Přítomno 25 členů, z toho 19 zástupců soukromého sektoru (76%) a 6 veřejného (24%).
Veřejný sektor ani žádná zájmová skupina (Lidé a společnost, Společné aktivity obcí, Veřejná
správa, Environmentální, Ekonomická) nepřevyšuje 49 %. VH rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů.
4. Schválení upravených Stanov
Návrh Stanov s vyznačenými změnami byl elektronicky všem členům zaslán a byl zveřejněn
na www stránkách MAS. Změny nebyly připomínkovány. Ing. Klacková seznámila VH
s návrhem změn. Nikdo z přítomných neměl k návrhu změn připomínky.
 Hlasováno o upravených Stanovách: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Stanovy se všemi předloženými změnami byly schváleny.
5. Evaluační zpráva – ex post hodnocení SPL
Závěrečná evaluační zpráva byla zaslána členům kontrolní komise. Nikdo z jejích členů ji
nepřipomínkoval. Zpráva byla zveřejněna na www stránkách MAS, všichni členové MAS
obdrželi odkaz na umístění. Ing. Klacková prezentovala hlavní závěry ex post hodnocení na
VH. Nikdo z přítomných neměl k ex – post hodnocení SPL žádné připomínky.
 hlasováno o ex – post hodnocení SPL: pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0
Předložené Ex – post hodnocení SPL MAS Brána do Českého ráje bylo schváleno.
6. Aktualizace projektů připravených do OP
Ing. Nekvasilová seznámila s možnostmi OP ze kterých bude možno čerpat na projekty
SCLLD. Vyzvala přítomné k aktualizaci projektových záměrů. Možnosti OP budou
zveřejněny na www stránkách MAS.
7. Diskuze
Ing. Nekvasilová – navrhla účast MAS na jednání mikroregionů, kde by zástupce obcí
informovala o možnostech OP.
Ing. Dufek – dotaz kdy bude možno čerpat přes MAS, kdy se bude předkládat Strategie ke
schválení?
Odpověď: MAS musí mít Osvědčení o Standardizaci (bude do konce roku 2015), poté se
předloží schválená Strategie MAS (SCLLD) na MMR, předpoklad čerpání – nejdříve druhá
polovina roku 2016.
8. Usnesení
VH hlasovala průběžně.
9. Závěr
Předsedkyně Červová poděkovala za účast a ukončila jednání VH.
zapsala: ing. Alena Klacková
ověřili: Lenka Malá
Mgr. Josef Šimek
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