Zápis ze zasedání Valné hromady MAS
konané dne 22.2.2011, v zasedací místnosti OÚ Sedlec
Přítomni: Ing. Petr Leber, Mgr. Klára Kavanová Mušková, Ing. Marie Kabátová, Jiří
Iral, Milan Pešek, Mgr. Daša Bastlová, Jaroslav Havel, Ing. Jaromír Šlesinger,
Stanislav Šindelář , Ing. Jaroslav Houba,
manažer MAS Ing. Marta Krejčíčková, admin. pracovník Monika Hůrská
Program jednání
1)
2)

Zahájení
Schválení výsledků výběru projektů v rámci 5. výzvy SPL

3)

Informace o hospodaření MAS v roce 2010 a postupu uzávěrkových prací

4)

Schválení přijetí střednědobého úvěru na realizaci SPL v roce 2011

5)
Volba zástupců MAS Rozkvět do NS MAS a krajské sekce NS MAS a pověření
k zastupování zájmů MAS na krajské a národní úrovni
6)

Různé

7)

Závěr

V 16 hod

předseda Ing. Petr Leber konstatoval, že jednání VH není usnášení

schopné.
V 16,30 hod Ing. Petr Leber zahájil náhradní jednání VH, které bylo sezváno stejnou
pozvánkou.
Zápis povede Monika Hůrská. Ověřovatelé určení: Stanislav Šindelář, Klára
Kavanová Mušková
Zápis z jednání náhradní valné hromady
Ad 2) Tabulka projektů přílohou zápisu. Výběrová komise a Programový výbor
doporučuje. Valné hromadě schválení seznam vybraných žádostí 5. výzvy SPL.
Celková alokace bude činit 4 593 197,- Kč.
Dotaz: Pí Kavanová Mušková se zeptala, jestli je možné při výběru projektů zvýšit
částku alokovanou ve výzvě
Odpověď: Pan Leber informoval o zprávě z centrálního pracoviště SZIF. Rada MAS
alokaci odsouhlasila.
občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice
IČ: 26658691

Usnesení: VH MAS schvaluje Seznam vybraných žádostí v rámci 5 výzvy SPL dle
výsledku výběrů výběrové komise a doporučení rady MAS.
Jednohlasně schváleno
Ad 3) Ing. Leber informoval přítomné o hospodaření MAS v roce 2010 a postupu
uzávěrkových prací. V letošním roce bude na doporučení rady MAS hospodaření
auditováno.
Usnesení: VH bere na vědomí informace o přípravě účetnictví MAS k auditu.
Ad 4) Schválení přijetí střednědobého úvěru na realizaci SPL v roce 2011.
Usnesení: VH schvaluje návrh na zajištění dočasné finanční výpomoci v částce max
700 000 Kč na úhradu kontokorentního úvěru s možností úročení této výpomoci do
3% p.a. a čerpání v termínu do 20.3.2011, se splatností do 30.6.2011. Současné VH
schvaluje přijetí střednědobého úvěru nabídky ČS a.s. v úvěrovém rámci až do výše
Kč: 1 509 276,- s termínem čerpání do 31.1.2012, se splatností úvěru do 30.6.2012,
bez zajištění, úrokovou sazbou a poplatků dle nabídky. Nabídka přílohou zápisu.
Jednohlasně schváleno.
Ad 5) Volba zástupců MAS Rozkvět do NS MAS a krajské sekce NS MAS a pověření
k zastupování zájmů MAS na krajské a národní úrovni
Usnesení:VH pověřuje Ing. Lebera a p. Irala k účasti a zastupování MAS na krajské
a národní úrovni. K hlasování pověřuje Ing. Lebera (MAS má jeden hlas).
Jednohlasně schváleno.
Ad 6) Usnesení: .Aktualizace prováděcích fichí proběhne komunitně se zapojením
členů MAS, především pak členů rady a výběrové komise v prvním pololetí 2011 tak,
aby bylo možno následně vyhlásit 6. výzvu SPL. Základní návrh finančního členění
SPL a fichí zpracuje manažer MAS v termínu do 31.3.2011. První jednání pracovní
skupiny proběhne 18.3.2011 od 8,00 hod v klubovně MAS Klubíčko v Chelčicích.
7) Závěrem předseda poděkoval přítomným za účast. Další valná hromada MAS
bude svolána dle potřeby.
Podpisy ověřovatelů zápisu
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