
       

                                                              Zápis

z výroční  členské  schůze  Místní akční skupiny Hlučínsko o.s., konané dne
                  4.3.2008 v obecním úřadě -obřadní síni v Bolaticích

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání schůze zahájil Ing. Veverka, který seznámil přítomné s programem, který byl uveden 
na  pozvánce. 
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen všemi hlasy.

Programový výbor navrhl  jako zapisovatele  jednání – Annu Dworzakovou, jako ověřovatele 
zápisu – paní Kristinu Fojtíkovou  a Mgr. Lukáše Volného. Poté bylo přistoupeno 
k hlasování:

    Pro                           :      11
    Zdržel se hlasován   :       0                   
    Proti                         :       0

Druhým bodem: volba pracovní komise, která bude plnit úkoly komise mandátové, volební a 
návrhové. Jako předsedu komise se navrhuje:  Ing. Jan Kubný
                          Členové komise se navrhují :  Ing. Petra Gallusová, Ing. Kurt Kocián
    
    Pro                             :      11
    Zdržel se hlasování    :       0
    Proti                           :       0 
  

Třetím bodem:  zpráva o činnosti MAS Hlučínsko, kterou přednesl  pan Daniel Procházka. 
Seznámil přítomné o průběhu jednotlivých zasedání  PV MAS Hlučínsko o.s. v loňském roce.

Čtvrtým bodem: zpráva kontrolní a revizní komise  a seznámení s roční účetní závěrkou. 
Tuto zprávu  přednesl MVDr. Jindřich Koska. 
Zpráva kontrolní komise je přílohou č. 1 tohoto zápisu.



Pátým bodem: plán práce na rok  2008  , se kterým nás  seznámil předseda MAS ing. Teuer. 
Jsou k dispozici  webové stránky: www.mashlucinsko.cz, heslo: Slezsko. Spolupráce 
s polskou akční skupinou v Ketrzi, sestavení strategického plánu, který sestavuje paní 
Quisková, konání pravidelných měsíčních schůzí členů.

Šestým bodem: rozpočet na rok 2008, přednesl rovněž předseda MAS ing Teuer. 
Předpokládané výdaje celkem  448 000,- Kč, dotace ve výši 200 000,- Kč, členský příspěvek 
5 000,- Kč. Rozpočet  je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Sedmým bodem: diskuse
Paní Quisková – webové stránky, je možná prezentace na l  stránku pro každého člena, 
sestavení komise zemědělci a mladí lidé, materiál MAS  je  možno prohlédnout v publikaci
Ing. Kurt Kocián – zvýšený členský příspěvek Mikroregionu  nebyl schválen
Pan Daniel Procházka – zpracovatelem strategického plánu  je firma  RPIC VIP,  je sestaven 
1 plán pro 4 skupiny
Mgr. Herbert Pavera – dofinancování chodu MAS
ing. Josef Teuer – seznámil s chodem  sdružení v Polsku-Ketrzi
Mgr. Herbert Pavera – dne 11.3.2008  v 16.00 hod.  v kulturním domě Bolaticích bude 
společné setkání  s podnikatelskou veřejností Hlučínska a zástupců MAS

Osmým bodem: usnesení, které přečetl ing.Jan  Kubný
Návrh na usnesení- členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MAS, roční účetní závěrku , 
zprávu kontrolní a revizní komise, rozpočet na rok 2008,  plán práce na rok 2008.
Bere na vědomí- vznik internetového portálu www.mashlucinsko.cz, email: 
mashlucinsko@seznam.cz, přednesené diskusní příspěvky
Ukládá- projednat navýšení členského příspěvku svazků obcí na společném setkání jejich 
zástupců a zástupců MAS, projednat přednesené diskusní příspěvky na SOH

   Pro                               :  11
   Zdržel se hlasování      :   0
   Proti                             :   0

Závěrem poděkoval předseda MAS ing.Teuer přítomným členům za účast  a schůzi ukončil.
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………………….                                                                              ………………….
Kristina Fojtíková                                                                              Mgr. Lukáš Volný          
Ověřovatel zápisu                                                                               ověřovatel zápisu

Zapsala: Dworzaková Anna

                     


