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POZVÁNKA 

na zasedání valné hromady 
MAS Pobeskydí, z. s. 

 
které se uskuteční v pondělí  27. dubna 2015 v 15:00 hod.  

ve školící místnost i Kapplova dvora v Třanovicích ,  čp. 1 .  
 

Každý člen (příp. kandidát na člena) může delegovat na zasedání jednu osobu. Zastupovat člena může 
statutární zástupce (člen statutárního orgánu) nebo zmocněná osoba na základě plné moci 
(dlouhodobé nebo jednorázové na danou valnou hromadu). Zmocnění nemůžete poskytnout jinému 
členovi valné hromady. 
 
Doprovodný program: od 14:00 hod. – Závěrečná konference k přípravě strategie 
 

Začátek: 15:00 hod. (prezence od 14:45 hod.) 

Program zasedání valné hromady: 

1. Přivítání 
2. Stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu 

3. Představení a schválení programu 

4. Zpráva programového výboru 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Změna rozpočtu na rok 2015 (schválení) 

7. Usnesení o svěření programovému výboru kompetence provádění rozpočtových změn 

(schválení) 

8. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2014 

9. Mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, roční účetní závěrka k 31. 12. 2014 a výroční zpráva 

o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014 (schválení) 

10. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí (schválení) 

11. Různé 

12. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání 

 
Občerstvení zajištěno. Předpokládané ukončení v 17:00 hod. Úprava programu je možná na začátku 
zasedání. Připomínky k návrhům dokumentů ke schválení posílejte do 23. dubna 2015. 
 
Svou účast, prosím, potvrďte e-mailem na adresu mas@pobeskydi.cz nebo telefonicky: +420 
558 431 068, +420 608 770 496 nejpozději do 23. dubna 2015. 
 
V Třanovicích, 13. dubna 2015 
 
 
  Ing. Dana Nováková 
  předsedkyně programového výboru 

mailto:mas@pobeskydi.cz


2. 

Podklady: 
 
Podklady k zasedání jsou buď přiloženy k pozvánce, nebo zveřejněny na webu MAS Pobeskydí, z. s.  
http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/organy/podklady-pro-zasedani-organu/ 
 
Seznam podkladů: 

1. Vzor plné moci jednorázové k zastupování na valné hromadě (přiloženo k pozvánce) 
2. Zpráva programového výboru (přiloženo k pozvánce) 
3. Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2014 (zveřejněno na webu) 
4. Návrh změny rozpočtu na rok 2015 (přiloženo k pozvánce) 
5. Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2014 

(zveřejněno na webu) 

6. Mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, roční účetní závěrka (přiloženo k pozvánce) 
7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2014 (zveřejněno na webu) 
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí vč. příloh (zveřejněno na 

webu) 
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