Občanské sdružení

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

IČO: 26658691

Pozvánka na zasedání správní rady OS
a programového výboru MAS
Svolávám zasedání správní rady občanského sdružení „Rozkvět zahrady Jižních Čech – MAS“ a
současně programového výboru MAS, které se uskuteční v úterý 12.3.2013 od 15.00 hod v
zasedací místnosti OÚ Sedlec.
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Schválení výsledků 8. výzvy pro individuální projekty SPL, úprava finančního plánu.
Příprava valné hromady MAS.
Přijetí nových členů.
Různé.
Předseda MAS
Ing. Petr Leber

Ve Lhenicích 5.3.2013

Zápis ze zasedání
Termín a místo jednání: úterý 12.3.2013 od 15.00 hod v malé zasedací místnosti OÚ Sedlec.
Program zasedání Programového výboru: Projednání a schválení výsledků 8. výzvy pro
individuální projekty SPL, úprava finančního plánu.
Usnášeníschopnost: ANO (prezenční listina přílohou)
Zápis: programový výbor za účasti předsedkyně výběrové komise projednal průběh a výsledky
výběru projektů v 8.výzvě SPL MAS Rozkvět a v souladu s vnitřní směrnicí projednal a
odsouhlasil změny ve finančním plánu 8.výzvy (příloha), a projednal a odsouhlasil předložené
návrhy - seznamy projektů v jednotlivých Fichích navržených VK v podpoře v rámci 8.výzvy SPL.
Programový výbor doporučuje Valné hromadě na jednání 12.3.2013 potvrdit navržený seznam
vybraných a seznam nevybraných žádostí , a to v souladu s aktuálním finančním plánem.
Programový výbor dále doporučuje Valné hromadě projednat a schválit vyhlášení 9.výzvy SPLK

MAS Rozkvět s tím, že alokace 9.výzvy bude určena na projekty ve fichi 11 (projekty nestátních
neziskových organizací) a maximální výše dotace doporučuje PV snížit na 80.000 Kč na 1 projekt.
Průběžný zápis vedla: ing. Marta Krejčíčková, manažerka SPL
Ověření zápisu z jednání Programového výboru: Ing. Petr Leber, Jaroslav Havel
Program zasedání Správní rady: Příprava valné hromady MAS, Přijetí nových členů, Různé
Usnášeníschopnost: ANO (prezenční listina přílohou)
Zápis: s ohledem na výsledky V8 SPL navrhuje správní rada rozšířit program VH o bod schválení
výzvy V9 SPL pro fichi 11, alokovat se budou všechny disponibilní prostředky SPL.
Projednány účetní podklady za rok 2012 – vyhodnocení plnění rozpočtového plánu, návrh na přijetí
úvěru, návrh rozpočtového výhledu na rok 2013 a aktuální stav rozpracovanosti projektových
záměrů
Projednány došlé členské přihlášky, všech 5 nových členů přijato.
Průběžný zápis vedla: ing. Marta Krejčíčková, manažerka SPL
Ověření zápisu z jednání Správní rady: Ing. Petr Leber
Ve Lhenicích 13.3.2013

