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

 
 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Z á p i s  
ze zasedání valné hromady, konaného ve školící místnosti VPZ Třanovice čp. 1 

v úterý 11. 12. 2012 v 9:00 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program zasedání: 

   
  1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
  3. Změny Stanov MAS Pobeskydí 
  4. Projednání žádostí o členství v MAS Pobeskydí 
  5. Změny v orgánech MAS 
  6. Informace ze zasedání programového výboru 
  7. Informace o zřízení odborných pracovních skupin 
  8. Interní předpis pro postup výběru projektů 
  9. Harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o dotaci v r. 2013 
 10. Různé 
  11. Usnesení a závěr 
 
AD 1)  Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Předseda programového výboru Oto Onderek přivítal všechny přítomné členy valné hromady a hosty: 
čestného člena MAS pana Karla Barona, za Spolek obnovu venkova p. Bc. Jana Tomiczka, za MAS 
Jablunkovsko p. Roberta Borskiho a za MAS Slezská brána p. Hanu Nevrlou a p. Ing. Miroslava Lyska. 
Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná vzhledem k přítomnosti 10-ti členů s platným 
hlasem (5 omluveno). Předseda PV seznámil přítomné s programem zasedání a vyzval je 
k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné další připomínky a byl 
jednomyslně schválen. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně Věra Kratochvílová, ověřovatelem 
zápisu Ing. Petr Krzywoń. 

Dále předseda informoval o změně zástupce člena MAS ŠOV Třanovice, o.p.s. ve valné hromadě. 
V době od předcházejícího zasedání valné hromady se statutárním zástupcem stala ředitelka ŠOV 
Třanovice Bc. Martina Stebelová, která se tak stává členem valné hromady namísto Ing. Jany 
Liberdové. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí změnu zástupce ŠOV Třanovice, o.p.s. ve valné hromadě 
 MAS – Bc. Martina Stebelová namísto Ing. Jany Liberdové a schvaluje s tím související 
 změnu SPL. 
Hlasování:   10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 
 

AD 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání 

Na minulém zasedání valné hromady, které se konalo 17. 4. 2012, byly uloženy 2 úkoly 
programovému výboru: 

 -  zajistit dle doporučení kontrolní komise vyřazení poškozeného a nepoužívaného drobného 
majetku – úkol trvá, bude splněn do konce roku 2012; 

 -  zajistit vydání výroční zprávy za rok 2011 – splněno, rozesláno členům MAS dne 5. 6. 2012. 

 Usnesení: Valná hromada bere na vědomí plnění úkolu z minulého zasedání s tím, že vyřazení 
 majetku bude provedeno do konce roku 2012. 

Hlasování:   10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 
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AD 3)  Změny Stanov MAS Pobeskydí 

Programový výbor na svém zasedání 22. 11. 2012 doporučil schválit níže uvedené změny Stanov MAS 
Pobeskydí. Členům valné hromady byl návrh změn spolu se zdůvodněním zaslán předem. 

Valné hromadě byly předloženy následující změny Stanov: 

-  Čl. VII., bod 1. – Druhá věta „Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech 
 dosavadních členů.“ se nahrazuje novým zněním takto: „Další člen může přistoupit ke sdružení 
 na základě rozhodnutí valné hromady MAS Pobeskydí.“ 

 Zdůvodnění: V doposud platných stanovách se v čl. IX., bodu 1., odst. m) uvádí, že o vstupu 
 nových členů rozhoduje valná hromada. Souhlas všech členů je nadbytečný. 

-  Čl. IX., bod 1. – Třetí věta „Valná hromada je usnášeníschopná, jsou–li na ní přítomny nejméně 
 2/3 členů sdružení a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů.“ se nahrazuje 
 novým zněním (dvěma větami) takto: „Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční 
 účasti jejích členů, přičemž z přítomných členů nesmí být více než 50 % zástupců subjektů 
z veřejné sféry. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. 

 Zdůvodnění: S rostoucím počtem členů MAS hrozí nebezpečí, že v budoucnu se může stát, že 
 nebude usnášeníschopná. Maximální počet účasti zástupců z veřejné sféry (50 %) je dán Pravidly 
 MAS a požadavkem MZe. 

-  Čl. IX., bod 1., odst. i) – V textu „… a další 3 členy programového výboru …“ se vypouští číslovka 
 „3“. 

 Zdůvodnění: S rostoucím počtem členů a s požadavkem Pravidel MAS na max. 50 % zástupců 
 subjektů z veřejné sféry v rozhodovacích orgánech MAS bude pravděpodobně potřeba zvýšit 
 počet členů programového výboru. 

-  Čl. IX., bod 3. – Třetí a čtvrtá věta „Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, 
 každý člen MAS navrhuje jednoho člena výběrové komise. Složení výběrové komise je 
 schvalováno valnou hromadou.“ se nahrazují novým zněním takto: „Členy výběrové komise 
 navrhují členové valné hromady. Počet členů a složení výběrové komise je schvalováno valnou 
 hromadou.“ 

 Zdůvodnění: Jedná se o upřesnění, kdo navrhuje členy výběrové komise (pojem „členové 
 sdružení“ není jednoznačný). V budoucnosti zřejmě naroste počet členů MAS a pravděpodobně 
 nebude únosné, aby každý člen MAS měl zastoupení ve výběrové komisi. 

-  ČL. IX., bod 3. – Předposlední věta „Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva 
 zaměstnanec MAS, který plní funkce tajemníka komise.“ se nahrazuje novým zněním takto: 
 „Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanci MAS, kteří technicky 
a organizačně zabezpečují jednání.“ 

 Zdůvodnění: Vyplývá z dosavadní praxe, jeden zaměstnanec není schopen zvládnout potřebné 
 činnosti. 

-  Čl. IX., bod 5. – Poslední věta se zrušuje. 

 Zdůvodnění: Tisková chyba, uvedena duplicitně. 

-  Čl. XII. Závěrečná ustanovení – bude aktualizován dle skutečnosti. 

 Usnesení: Valná hromada schvaluje výše uvedené změny Stanov MAS Pobeskydí a ukládá 
 programovému výboru zajistit registraci nových Stanov s promítnutými změnami na 
 Krajském úřadu v Ostravě a zajistit jejich vydání a zveřejnění. 

Hlasování:   10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 

 
AD 4)  Projednání žádostí o členství v MAS Pobeskydí 

Od minulého zasedání VH byly podány 4 přihlášky ke členství v MAS Pobeskydí: 
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 -  Sportovní klub Metylovice, o.s. se sídlem v Metylovicích 466, zástupce Ing. Radomír 
Kulhánek, 

 - Sportovní klub Pržno se sídlem v Pržně, zástupce Petr Blokša, 
 - Zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Bruzovicích 206, zástupce Ing. Vladimír Křivka, 
 - Římskokatolická farnost Dobratice se sídlem v Dobraticích 66, zástupce ThLic. Jan Wojnar. 
Zástupci přihlášených organizací se osobně představili a podali stručné informace o organizacích, 
které zastupují. Poté bylo přistoupeno k hlasování o přijetí nových členů. 

Usnesení:  Valná hromada schvaluje nové členy MAS Pobeskydí: Sportovní klub Metylovice, o.s., 
  Sportovní klub Pržno, Zemědělská společnost s.r.o. a Římskokatolická farnost  
  Dobratice, včetně relevantních změn SPL. 
Hlasování:   10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 

Zástupci nových členů MAS jmenovali své členy valné hromady MAS Pobeskydí. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že novými členy valné hromady se stali: 
 - Ing. Radomír Kulhánek za Sportovní klub Metylovice, o.s. 
 - Petr Blokša za Sportovní klub Pržno, 
 - Ing. Vladimír Křivka za Zemědělskou společnost s.r.o., 
 - JUDr. Jiří Volný za Římskokatolickou farnost Dobratice 
 a schvaluje s tím související změny SPL. 
Hlasování:   10 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 

Předseda PV upozornil, že v dalších částech programu bude valná hromada hlasovat již v novém 
složení. Počet přítomných členů je 14 a valná hromada je nadále usnášeníschopná. 

 

AD 5)  Změny v orgánech MAS 

a) O potřebě změny ve složení programového výboru byli členové valné hromady předem 
informováni e-mailem v zápisu ze zasedání programového výboru. Současné obsazení funkcí v PV 
nesplňuje podmínku novelizovaných Pravidel o zastoupení veřejné sféry. Od 1. 1. 2013 budou za 
zástupce veřejné sféry považováni: 
Ing. Dana Nováková – Sdružení obcí povodí Morávky, 
Ing. Lukáš Halata – Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy, 
Ing. Jaroslav Votýpka – LUSTON o.p.s. 
Počet členů zastupujících veřejnou sféru přesahuje 50 % (3 z 5). 
PV na svém zasedání doporučil valné hromadě schválit za člena programového výboru Petra Blokšu, 
zastupujícího Sportovní klub Pržno, namísto Ing. Lukáše Halaty, který odstoupí na vlastní žádost 
z funkce člena PV. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ing. Lukáše Halaty z funkce člena 
 programového výboru a schvaluje do funkce člena programového výboru p. Petra 
 Blokšu zastupujícího Sportovní klub Pržno, včetně příslušných změn SPL. 
Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 

Po hlasování předseda PV poděkoval Ing. Halatovi za dosavadní aktivní výkon funkce člena PV. 

b) Ing. Onderek informoval členy valné hromady o nutnosti zajišťovat rotaci členů výběrové komise 
a potřebu schválit personální změny v komisi již na tomto zasedání valné hromady. Pro splnění 
podmínky rotace členů výběrové komise byly zástupci členů MAS ve valné hromadě navrženy níže 
uvedené změny a zároveň noví členové valné hromady navrhli nové členy výběrové komise za jimi 
zastupované organizace: 

 

Členská organizace MAS Dosavadní člen výběrové komise Nový člen výběrové komise 

SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Ing. Lubomír Mitura Rudolf Koniar 

Družstvo Raškovice Ing. Michal Madzia Ing. Pavla Bohačíková 

AGRO - DOMINIK Ivo Dominík Igor Dominík 
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LUSTON o.p.s. Pavel Postůvka Jana Pohludková 

TERMO Frýdlant nad Ostravicí, 
s.r.o. 

Ing. Šárka Slavíčková Ing. Ivo Hudeček 

Sportovní klub Metylovice, o.s. - Vladimír Míček 

Sportovní klub Pržno - Libor Sasýn 

Zemědělská společnost s.r.o. - Bc. Karel Ryška 

Římskokatolická farnost 
Dobratice 

- JUDr. Jiří Volný 

Usnesení: Valná hromada schvaluje následující nové složení výběrové komise: 
 - za Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy JUDr. Vladimír Malarz, 
 - za T E R M O  Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o. Ing. Ivo Hudeček 
 - za ZO ČSOP Kunčice Ing. Zdeněk Strnadel, 
 - za Sdružení obcí povodí Stonávky Vladislava Latochová, 
 - za Třanovice služby, o.p.s. Ing. Petr Krzywoń, 
 - za TOZOS spol. s r.o. Zdeňka Kohutová, 
 - za Sdružení obcí povodí Morávky Marek Kaniok, DiS, 
 - za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. Rudolf Koniar, 
 - za Družstvo Raškovice Ing. Pavla Bohačíková, 
 - za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Ing. Karel Obluk, 
 - za AGRO-DOMINIK spol. s r.o. Igor Dominík, 
 - za LUSTON o.p.s. Jana Pohludková, 
 - za Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Ing. Miroslav Tofel, 
 - za ŠOV Třanovice, o.p.s. Ing. Boris Guziur, 
 - za Mateřské a rodinné centrum BAMBULÍN Monika Konečná, 
 - za Sportovní klub Metylovice, o.s. Vladimír Míček, 
 - za Sportovní klub Pržno Libor Sasýn, 
 - za Zemědělskou společnost s.r.o. Bc. Karel Ryška, 
 - za Římskokatolickou farnost Dobratice JUDr. Jiří Volný, 
 včetně příslušných změn SPL. 
Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 
 

AD 6)  Informace ze zasedání programového výboru 

Předseda PV informoval členy valné hromady o obsahu zasedání programového výboru, která se 
uskutečnila 28. 8. 2012 a 22. 11. 2012. 

Na svém zasedání 28. 8. 2012 programový výbor projednal a schválil změnu Statutu Programového 
výboru, odvolání proti hodnocení MAS Pobeskydí MZe, zpracování integrované strategie rozvoje 
území s využitím služeb externího facilitátora (koordinátora) a spoluúčast na studijní cestě do Srbské 
Vojvodiny. 

Na dalším zasedání 22. 11. 2012 programový výbor projednal a schválil postup prací na strategii, 
ustavení odborných pracovních skupin, nový Statut PV a dodatek k pracovní smlouvě ředitele MAS. 
Dále projednal a doporučil valné hromadě ke schválení rozšíření členské základny, změny 
v programovém výboru, interní předpis pro postup výběru projektů a změny stanov. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o obsahu zasedání programového výboru ve 
 dnech 28. 8. 2012 a 22. 11. 2012. 
Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 
 
AD 7)  Informace o zřízení odborných pracovních skupin 

Na svém zasedání 22. 11. 2012 schválil programový výbor ustavení a personální obsazení 
následujících pracovních skupin s tím, že jednotlivé pracovní skupiny mají právo kooptovat dle 
potřeby nové členy. 
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Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Společnost“ 
Facilitátor: RNDr. David. W. Novák 

P.č. Jméno a příjmení Organizace Telefon e-mail 

1. RNDr. David W. Novák, PhD. OSVČ 732 123 903 davidwnovak@email.cz  

2. Pavel Postůvka Obec Dolní Domaslavice 724 179 175 starosta@ddomaslavice.cz 

3. Alena Kacířová Obec Dobratice 724 179 174 starosta@dobratice.cz  

4. Libor Křen ČSOP Kunčice p. O. 603 745 202 kren.l@centrum.cz 

5. Mgr. Milan Stypka Obec Dobrá 734 611 216 mistostarosta@dobra.cz 

6. Ing. Karel Obluk Obec Soběšovice 724 178 724 starosta@sobesovice.cz 

7. Ing. Dagmar Veselá Obec Lučina 724 617 309 epodatelna.lucina@seznam.cz  

8. Ing. Milan Vaněk Obec Pstruží 602 728 764 starosta@obecpstruzi.cz 

9. RNDr. Helena Pešatová Město Frýdlant nad Ostravicí 558 604 111 hpesatova@frydlantno.cz 

Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Hospodářství“ 
Facilitátor: Ing. Jana Liberdová 

P.č. Jméno a příjmení Organizace Telefon e-mail 

1. Ing. Jana Liberdová ŠOV Třanovice, o.p.s. 777 549 286 sov@tranovice.org 

2. Ing. Aneta Struhalová  MAS Pobeskydí 558 431 083 struhalova@pobeskydi.cz  

3. Karel Baron OSVČ 603 823 265 karel.baron@email.cz 

4. Ivo Dominík AGRO-DOMINIK, spol. s r.o. 604 200 900 agrodom@tiscali.cz 

5. Daniel Waclawek Beskydská golfová, a. s. 602 747 234 
daniel.waclawek@beskydgolf.c
om 

6. Marie Gryžboňová Mališová Obec Nižní Lhoty 724 180 638 nlobecniurad@iol.cz 

7. Josef Skokan Obec Lučina 602 764 639 obec@lucina.cz 

8. Ing. Miroslav Mališ Obec Ostravice 736 614 616 mirek.malis@email.cz 

Odborná pracovní skupina pro problémový okruh „Životní prostředí a infrastruktura“ 
Facilitátor: Ing. Krystyna Nováková 

P.č. Jméno a příjmení Organizace Telefon e-mail 

1. Ing. Krystyna Nováková MAS Pobeskydí 605 004 850 novakova@pobeskydi.cz 

2. Petr Blokša Obec Pržno 723 303 237 ou@przno.cz 

3. Bc. Martina Stebelová, DiS. ŠOV Třanovice, o.p.s. 777 549 563 stebelova.sov@tranovice.org 

4. Uršula Waniová Obec Ropice 737 831 206 ropice@ropice.cz 

5. Jana Pohludková Obec Horní Bludovice 724 179 153 info@hornibludovice.cz 

6. Hana Sobková Obec Vojkovice 606 826 451 vojkovice@applet.cz 

7. Ing. Josef Mayer Obec Soběšovice 558 404 550 sobesovice@iol.cz 

8. Dagmar Valášková 
REGION BESKYDY/Obec 
Staré Hamry 

739 203 934 
valaskova.dagmar@beskydy-
info.cz 

9. PhDr. Přemysl Mácha, PhD. Občan Pražma 737 314 312 Premysl.macha@osu.cz 

10. Ing. Jaroslav Votýpka LUSTON o.p.s. 737 734 020 luston@seznam.cz  

Usnesení:  Valná hromada bere na vědomí ustavení odborných pracovních skupin pro problémové 
okruhy „Společnost“, „Hospodářství“ a „Životní prostředí a infrastruktura“ a schvaluje 
s tím související změny SPL. 

Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 
 

AD 8)  Interní předpis pro postup výběru projektů 

Ing. Onderek vysvětlil, že interní postup výběru projektů podléhá schválení valnou hromadou, 
protože je v něm delegována pravomoc změn alokace na fiche oproti alokaci uvedené ve výzvě 
k podávání žádostí o dotaci. Toto dle nových Pravidel MAS musí být uvedeno v interním předpisu. 
Návrh interního předpisu byl rozeslán k připomínkám členům valné hromady, programového výboru 
a výběrové komise. Termín připomínek byl stanoven na 14. 11. 2012. Byla podána jedna formální 
připomínka, kterou zaslal p. Libor Křen a v níž vytýká použití slova „zrušuje“ – navrhuje „ruší“ 
a navrhuje psaní velkého písmene u názvu orgánu MAS „valná hromada“. Předseda PV vysvětlil 
oprávněnost použití slova „zrušuje“ – musí být dokonavé sloveso a použití velkého písmena – 
nejedná se o oficiální název organizace, ale může být obojí. P. Libor Křen poté vyjádřil souhlas s tím, 
aby jeho připomínky nebyly akceptovány. 
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Programový výbor doporučil valné hromadě schválit Interní předpis pro postup výběru projektů 
s následujícími dodatečnými změnami: 
- Zrušit text se závorkami „(zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a právnických osob zřízených ze 
100 % státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí)“ v odst. d) kap. 1. Důvodem je, že 
v případě další změny v Pravidlech MAS by bylo nutno znovu provádět změnu interního předpisu. 
- Zrušit větu „Alokace finančních prostředků na jednotlivé fiche, ve kterých byl takto vybrán další 
projekt, se zvýší o požadovanou dotaci na tento projekt.“ v odst. b) kap. 3. Důvodem je nelogická 
formulace této věty. Alokace na fiche je provedena před výběrem žádostí, po výběru se jedná 
o skutečné čerpání. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje Interní předpis pro postup výběru projektů s výše uvedenými 
 změnami. 
Hlasování:   14 pro; 0 proti;  0 se zdrželo  
 

AD 9)  Harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o dotaci v r. 2013 

Ing. Onderek informoval, že proběhnou ještě 2 poslední výzvy. 8. výzva již byla schválena SZIF a bude 
vyhlášena 2. 1. 2013 pro následující fiche: 

Číslo fiche Název fiche Předpokládaná alokace v Kč 

1. Občanská vybavenost 6 294 249,- 

3. Rozvoj zemědělského podnikání 1 079 592,- 

4. Cestovní ruch 665 824,- 

Celkem 8 039 665,- 

9. výzva bude vyhlášena koncem března nebo v dubnu 2013 pro následující fiche: 

Číslo fiche Název fiche Předpokládaná alokace v Kč 

2. Kulturní dědictví a tradice 489 045,- 

5. Životní prostředí a infrastruktura 4 144 989,- 

Celkem 4 634 034,- 

Usnesení: Valná hromada schvaluje harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí 
o dotaci, včetně předpokládané alokace na jednotlivé fiche, jak je uvedeno výše. 

Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo 
 

AD 10)  Různé 

a) Ing. Onderek požádal valnou hromadu o schválení výše členských příspěvků pro rok 2013. 
V letošním roce to bylo 1 000,- Kč na jednoho člena. Dále požádal o rozhodnutí o placení příspěvků 
nových členů v letošním roce. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro rok 2013 ve výši 1 000,- Kč na člena. 
Hlasování:: 13 pro; 0 proti; 1 se zdržel 

Usnesení: Valná hromada promíjí placení členských příspěvků za rok 2012 novým členům MAS 
 Pobeskydí: Sportovní klub Metylovice, o.s., Sportovní klub Pržno, Zemědělská společnost 
 s.r.o. a Římskokatolická farnost Dobratice. 
Hlasování:   14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 

b) Ing. Dvořák vznesl dotaz, zda je připraven krizový plán pro překonání roku 2014, resp. 2015 
v souvislosti s případným zpožděním nových programů pro MAS. Ing. Nováková odpověděla za 
programový výbor, že o tom bude rozhodnuto zhruba v polovině příštího roku, kdy budou přesnější 
informace. 
 
c) P. Karel Baron informoval o zkušenostech z realizace projektu v Programu rozvoje venkova 
a upozornil na to, že veškeré informace od SZIF (resp. jiných orgánů) týkající se postupu realizace je 
nutno pečlivě archivovat pro následné kontroly (např. NKÚ), protože pak hrozí vysoké pokuty. 
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d) Ing. Onderek doporučil zejména novým členům orgánů MAS, aby se seznámili s dokumenty MAS, 
které jsou všechny zveřejněny na internetových stránkách www.pobeskydi.cz. 

 

AD 11)  Usnesení a závěr 

Na závěr bylo přijato následující 
 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 

1. Valná hromada schvaluje:  

 - změny Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí související: 
  a) se změnou zástupce ŠOV Třanovice, o.p.s. ve valné hromadě, 
  b) se schválením nových členů MAS Pobeskydí, 
  c) s novými členy valné hromady, 
  d) se změnou člena programového výboru, 
  e) s ustavením odborných pracovních skupin, 

  - změny Stanov MAS Pobeskydí uvedené v bodě AD 3) tohoto zápisu, 

 - nové členy MAS Pobeskydí: Sportovní klub Metylovice, o.s., Sportovní klub Pržno,Zemědělská 
  společnost s.r.o. a Římskokatolická farnost Dobratice, 

 - do funkce člena programového výboru p. Petra Blokšu zastupujícího Sportovní klub
 Pržno, 

 -  nové složení výběrové komise, jak je uvedeno v bodě AD 5) tohoto zápisu, 

 - Interní předpis pro postup výběru projektů se změnami uvedenými v bodě AD 8) tohoto  
  zápisu, 

 - harmonogram a rozsah výzev pro předkládání žádostí o  dotaci, včetně předpokládané 
  alokace na jednotlivé fiche, jak je uvedeno v bodě AD 9) tohoto zápisu, 

 -  členské příspěvky pro rok 2013 ve výši 1 000,- Kč na člena, 

 - prominutí placení členských příspěvků za rok 2012 novým členům MAS Pobeskydí: Sportovní 
  klub Metylovice, o.s., Sportovní klub Pržno, Zemědělská společnost s.r.o. a Římskokatolická 
  farnost Dobratice. 

2. Valná hromada bere na vědomí: 

 - změnu zástupce ŠOV Třanovice, o.p.s. ve valné hromadě MAS – Bc. Martina Stebelová  
  namísto Ing. Jany Liberdové,  

  - plnění úkolu z minulého zasedání s tím, že vyřazení majetku bude provedeno do konce roku 
2012, 

 - že novými členy valné hromady se stali: 
 - Ing. Radomír Kulhánek za Sportovní klub Metylovice, o.s. 
 - Petr Blokša za Sportovní klub Pržno, 
 - Ing. Vladimír Křivka za Zemědělskou společnost s.r.o., 
 - JUDr. Jiří Volný za Římskokatolickou farnost Dobratice, 

 - odstoupení Ing. Lukáše Halaty z funkce člena  programového výboru, 

 - informace o obsahu zasedání programového výboru ve dnech 28. 8. 2012 a 22. 11. 2012, 

 - ustavení odborných pracovních skupin pro problémové okruhy „Společnost“, 
„Hospodářství“ a „Životní prostředí a infrastruktura“. 

http://www.pobeskydi.cz/
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3. Valná hromada ukládá programovému výboru: 

 -  zajistit registraci nových Stanov MAS Pobeskydí s promítnutými změnami na Krajském 
úřadu v Ostravě a zajistit jejich vydání a zveřejnění. 

 
Předseda PV poděkoval všem za účast, popřál příjemné prožití Vánoc, šťastný nový rok a zasedání 
valné hromady v 11:00 hod. ukončil. 
 
 
Zapsala: Věra Kratochvílová                                                                                     Ověřil: Ing. Petr Krzywoń 
 
 
 
 
………………………………… ...……………………………… 
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Příloha č. 1  
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