Občanské sdružení

„Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
se sídlem Školní 124, 38402 Lhenice

IČO: 26658691

Pozvánka na valnou hromadu MAS
Přijměte prosím pozvání na valnou hromadu občanského sdružení „Rozkvět zahrady jižních Čech –
místní akční skupina“ která se uskuteční v pondělí 4.11.2013 od 16.00 hod v Plástovicích –
prostory školicího střediska ASPERA.
Program valné hromady:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Hlavní informace o činnosti MAS v roce 2013
Informace o systému standardizace MAS pro období 2014+
Informace o zapojení se do regionálních struktur projektu SMO ČR
Volba členů orgánů sdružení

Přestávka (v průběhu přestávky zasednou nově zvolené orgány sdružení a provedou volbu
předsedů a místopředsedů jednotlivých orgánů)
6)
7)
8)
9)
10)

Podrobné informace o probíhajících projektech MAS
Podrobné informace o projektech MAS, které budou realizovány v letech 2013-2014
Projektový a provozní výhled MAS na rok 2014 a 2015
Různé.
Závěr.

Za správní radu MAS předseda OS
Ing. Petr Leber

V případě, že řádná valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se tímto náhradní
valná hromada. Všechny členy na tuto skutečnost výslovně upozorňujeme.
Termín jednání náhradní VH: 4.11.2013 ve 16,30
Místo jednání prostory školicího střediska ASPERA
Program : nezměněn ( viz výše)
Svolavatel : Předseda OS

Výňatek ze zápisu z jednání členské schůze – volební valné hromady –
Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech - místní akční skupina
Termín a místo konání: 4.11.2013, Plástovice
Ověření usnášeníschopnosti: ANO (viz Prezenční listina přílohou)
Jednání vedeno dle Programu (viz Program valné hromady přílohou)
Ad 1) Zahájení jednání předsedou OS, ověření usnášeníschopnosti, odsouhlasení programu jednání
Ad 5) Volba členů orgánů sdružení – správní rada předložila návrh na složení jednotlivých orgánů
(viz příloha). Struktura orgánů odpovídá principům LEADER i předpokládaným nárokům
v intencích standardizace organizací MAS v ČR. Funkční období Výběrové komise MAS je určeno
na 1 rok. Hlasování an blok (tedy kandidátka konkrétního orgánu jako celek).
Usnesení: přijato jednomyslně
Složení správní rady: pí. Pekárková, pí. Fudyová, p.Leber, p.Houba, p.Iral, p.Havel, p.Pešek,
p. Sarauer, p. Novák.
Hlasování: proti -0, zdržel se -0, pro – 29 hlasů.
Složení dozorčí rady: pí.Frídová, p.Koudelka, p.Koželuh.
Hlasování: proti -0, zdržel se -0, pro – 29 hlasů.
Výběrová komise: pí. Kabátová, pí. Pudichová, pí. Chalupová, p. Iral ml. , p. Šindelář.
Náhradníci: pí. Bastlová, p. Záruba
Hlasování: proti -0, zdržel se -0, pro – 29 hlasů.
Přestávka (v průběhu přestávky zasedla nově zvolená správní rada a dozorčí rada, byla provedena
volba předsedů a místopředsedů jednotlivých orgánů)
Informace o výsledcích voleb v rámci orgánů OS:
Správní rada: předseda – ing. Petr Leber, 2 místopředsedové – ing. Jaroslav Houba, pí.
Milena Fudyová.
Dozorčí rada: předseda – ing. Jan Koudelka
Výběrová komise: předsedkyně – ing. Marie Kabátová
Průběžný zápis: pí. Krejčíčková
Ověření zápisu: p. Leber, p. Havel.

