
Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob 
739 53  Třanovice čp. 1 

U S N E S E N Í valné hromady ze dne 17. 4. 2012 

1. Valná hromada schvaluje:  

 - nové členy MAS Pobeskydí organizace ŠOV Třanovice, o.p.s. a Mateřské a rodinné centrum 
BAMBULÍN, včetně příslušných změn SPL, 

 -  Ing. Milana Valečka do funkce člena programového výboru namísto p. Aloise Škuty, včetně 
příslušných změn SPL, 

 - nové složení výběrové komise a kontrolní komise, včetně příslušných změn SPL (viz bod AD 3) 
zápisu), 

 - členství MAS Pobeskydí ve Spolku pro obnovu venkova, včetně zaplacení členského příspěvku 
ve výši 2 000,- Kč/rok, 

 - Výroční zprávu MAS Pobeskydí za rok 2011, včetně účetní závěrky, 

 - rozpočet MAS Pobeskydí na rok 2012 s celkovými plánovanými  náklady ve výši 2 221 265,12 
Kč a celkovými plánovanými výnosy 2 266 734,00 Kč, 

 - vyhlášení výzvy č. 7 v červenci 2012, včetně alokace na jednotlivé fiche a vyhlášení výzvy č. 8 
v listopadu 2012 (pokud již bude známá alokace na rok 2013), 

 - rozšíření území v působnosti MAS Pobeskydí o obce Staré Město (u Frýdku) a Stonava, včetně 
příslušných změn v SPL, 

 - změnu SPL spočívající v doplnění kap. 10.2 – Způsob výběru projektů (viz bod AD 15) zápisu), 

 - členské příspěvky pro rok 2012 ve výši 1 000,- Kč na člena, 

 - způsob hlasování per rollam o přijetí za nového člena MAS Rodinné centrum U Rosničky po 
obdržení písemné žádosti a dokladu o právní subjektivitě. 

2. Valná hromada neschvaluje: 

 -  proplácení cestovních náhrad členům orgánů MAS při účasti na zasedáních orgánů MAS. 

3. Valná hromada bere na vědomí: 

 - že novými členy valné hromady se staly Ing. Jana Liberdová za ŠOV Třanovice, o.p.s. a Monika 
Konečná za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN, 

 - změnu zástupce Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy ve valné hromadě MAS - RNDr. 
Helena Pešatová namísto JUDr. Vladimíra Malarze, 

 - informaci předsedy PV o plnění úkolů z minulého zasedání valné hromady, 

 - informace o obsahu zasedání programového výboru ve  dnech 15. 4. 2011 a 27. 2. 2012, 

 - zprávu kontrolní komise ze dne 28. 3. 2012 o hospodaření MAS za rok 2011, 

 - Monitorovací zprávu o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011, 

 - průběh výzev č. 4, 5 a 6, 

 - konání krajské konference MAS MSK na KrÚ v Ostravě dne 14. 5. 2012 v 11:00 hod. 

4. Valná hromada ukládá programovému výboru: 

 -  zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného 
majetku, 

 -  zajistit vydání výroční zprávy za rok 2011. 


