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POZVÁNKA 

na zasedání valné hromady 
MAS Pobeskydí, z. s. 

 
které se uskuteční ve středu  29. června 2016 v 15:00 hod.  

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

 

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

Program zasedání valné hromady: 

1. Přivítání, stanovení zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti, schválení ověřovatele zápisu 
2. Představení a schválení programu 

3. Zpráva programového výboru 

4. Potvrzení platnosti volby 5. náhradního člena programového výboru (Farma Krásná s.r.o.) a 

zvolení řádného 5. člena programového výboru 

5. Zpráva kontrolní komise 

6. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015 a výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí 

za rok 2015 (schválení) 

7. Schválení nových stanov spolku 

8. Volba členů výběrové komise 

9. Schválení dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“ 

10. Svěření kompetencí schvalovat změny dokumentu „Způsob hodnocení a výběr projektů“ 

programovému výboru 

11. Představení návrhu projektů spolupráce 

12. Různé 

13. Rekapitulace schválených usnesení a ukončení zasedání 

 
Drobné občerstvení zajištěno. Předpokládané ukončení v 17:00 hod. Úprava programu je možná 
na začátku zasedání. Podklady Vám budou zaslány a zveřejněny na internetových stránkách spolku 
nejpozději 22. června. Připomínky k návrhům dokumentů ke schválení posílejte do 28. června 2016. 
Svou účast, prosím, potvrďte e-mailem na adresu mas@pobeskydi.cz nebo telefonicky: +420 
558 431 081, +420 774 489 762 nejpozději do 27. června 2016 do 12 hod. 
 
V Třanovicích, 8. června 2016 
 
  Ing. Dana Nováková 
  předsedkyně MAS Pobeskydí, z. s. 
  Sdružení obcí povodí Morávky 
  předseda programového výboru 

 
Každý člen může delegovat na zasedání jednu osobu. Zastupovat člena může statutární zástupce (člen 
statutárního orgánu) nebo zmocněná osoba na základě plné moci (dlouhodobé nebo jednorázové 
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2. 

na danou valnou hromadu). V případě Vaši nepřítomnosti, doporučujeme zmocnit a vyslat jinou 
osobu. Pokud zmocníte fyzickou osobu, která již zastupuje jiného člena spolku, musí být ze stejné 
zájmové skupiny. 

 

Podklady a přílohy: 
Podklady k zasedání budou zaslány e-mailem nejpozději 22. června a zveřejněny na webových 
stránkách http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/organy/podklady-pro-zasedani-organu/. 
 
Seznam příloh a podkladů: 

1. Zpráva programového výboru 
2. Zpráva kontrolní komise 
3. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015 
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015 
5. Návrh stanov MAS Pobeskydí, z. s. 
6. Způsob hodnocení a výběr projektů 
7. Seznam kandidátů na členy výběrové komise 
8. Plná moc k zastupování na zasedání valné hromady (zasláno s pozvánkou) 

http://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/organy/podklady-pro-zasedani-organu/

