Zápis ze členské schůze MAS Podhostýnska, z. s.

Místo konání:

Velký sál MěÚ Bystřice p.H. Termín konání:

Začátek jednání:

09:00 hod

Konec jednání:

11:00 hod

Jednání vedl:

Ing. Antonín Zlámal

Zapsal:

Ing. Lukáš Slovák

10. 10. 2016

Ověřovací doložka
Zpracoval:

p. Slovák

Podpis:

Ověřil:

p. Jurčová

Podpis:

Ověřil:

p. Sedláková

Podpis:

Program jednání:
Téma jednání:
1.

Úvod

2.

Kontrola usnášeníschopnosti, volba návrhové komise, volební komise, zapisovatele a
ověřovatelů zápisu a usnesení

3.

Schválení programu

4.

Kontrola usnesení z minulé schůze

5.

Informace ke schvalování SCLLD

6.

Informace k výzvám MASP

7.

Informace o projektu MAP/MAP II

8.

Volba členů výběrové komise (na období 12/2017 – 12/2018)

9.

Rozpočet MASP na rok 2018

10.

Přijetí nových členů MASP

11.

Různé

12.

Usnesení

13.

Závěr

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Název dokumentu:

Strana 1 (celkem 3)

Datum zpracování:
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Datum zpracování:
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Zápis obsahu jednání:
Předložil:

Téma jednání:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

p. Zlámal zahájil jednání, přivítal přítomné a poděkoval zástupcům města
p. Zlámal
Bystřice p. H. za poskytnutí prostor pro pořádání členské schůze.
Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti - přítomno 26 členů a jejich
p. Zlámal
zástupců. Přítomna je nadpoloviční většina členů MASP, členská schůze
je tedy usnášeníschopná. S ohledem na převahu veřejného sektoru
( v poměru 14 zástupců veřejného sektoru ku 12 zástupcům soukromého
sektoru) byl proveden přepočet váhy hlasů zástupců veřejného sektoru
na hodnotu 0,8 hlasu. O změně váhy hlasů bylo hlasováno, členská
schůze toto schválila jednohlasně. Byla zvolena návrhová komise ve (p.
Čačala, p. Stodůlka), volební komise (p. Nezdařilík a p. Zicháček). Za
ověřovatele zápisu a usnesení byli určeni p. Jurčová a p. Sedláková.
Členové jednotlivých orgánů členské schůze byli jednohlasně schváleni.
Zapisovatelem byl určen p. Slovák.
Přítomným byl představen program členské schůze, který byl následně
p. Zlámal
schválen v předkládaném znění (schváleno jednohlasně).
Byla provedena kontrola usnesení z minulé schůze. Z usnesení
p. Zlámal
nevyplývaly žádné úkoly.
p. Slovák
Schvalování SCLLD – informace podal p. Šarman (schválení strategie,
p. Šarman
proces, další postup)
p. Zlámal
- p. Pánek navrhl možnost pozvat zástupce ministerstva/poslance
na členskou schůzi, aby byli informování o problémech v území
- p. Škarpich poznamenal, že tvorba strategie nebyla dostatečně
konzultována se členskou základnou.
Informace k výzvám MASP – p. Slovák a p. Šarman podali informace o
p. Šarman
uzavřené výzvě MASP z PRV, o podaných žádostech a projektech
vybraných k podpoře. Dále také byly podány informace dalších p. Slovák
plánovaných výzvách MAS z PRV. P. Slovák také podal informace
k připravované výzvě z IROP a o dalších plánovaných výzvách.

Informace o projektu MAP/MAP II – p. Slovák podal informace
k dosavadní realizaci projektu MAP, k realizovaných vzdělávacím akcím
a k výstupům projektu. Dále byla představena plánovaná výzva na
projekty MAP II, do které se MASP plánuje zapojit. P. Zlámal také podal
informace o proběhlé kontrole projektu MAP ze strany poskytovatele
dotace.
Proběhla volba členů výběrové komise. Členové byli navrženi ve stejném
složení, jako v končícím funkčním období, tedy p. Kurfürst, p. Pilmajer,
p. Rydval, p. Stodůlka, p. Nezdařilík, p. Šrom, p. Hradilíková, p. Fárková,
p. Horáček, p. Novák, p. Zicháček. Funkční období komise je jeden rok,

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

p. Slovák
p. Zlámal

p. Slovák
p. Zlámal
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tedy od 8.12. 2017 do 8. 12. 2018. Kompletní seznam zvolených členů je
přílohou zápisu.
9.
10.

11.

12.
13.

Tento bod byl stáhnut z programu – bude rozeslán poštou všem členům, p. Zlámal
výbor se k němu vyjádří, následně bude svolána další členská schůze.
Přijetí nových členů MASP – byli představeni jednotlivý zájemci o vstup Přítomní
do MASP a následně bylo o jejich vstupu hlasováno:
členové
- Pila Surý Hošťálková s.r.o.:
p. Laštovica krátce představil
potenciálního člena. (Pro – 1, Proti – 0, zdrželi se - 25)
- Klub Lyžařů s.r.o.: p. Juračka vystoupil na schůzi, představil Ski-areál
Troják, provoz lyžařského areálu a koupaliště; provozovna je
zapsána v Rajnochovicích; proběhla krátká diskuze. (Pro – 5, Proti –
15; zdrželi se - 6)
- SDH Loukov – p. Starosta Zlámal představil SDH Loukov.
(Pro – 24, Proti – 0 Zdrželi se – 2)
- Holešovsko Hostýnsko: p. Doležel představil spolek, v diskuzi
vystoupili p. Pánek, p. Doležal, p. Škarpich, p. Kurfürst, p. Laštovica,
p. Juračka, p. Šindelek a p. Šenk.
(pro – 6, Proti – 8, Zdrželi se - 12)
Různé
p. Zlámal
- Byla přednesena zpráva a výsledku hospodaření od kontrolní
komise. – Zpráva je přílohou zápisu.
Vystoupil p. Sedlář, proti činnosti MAS (činnost dle něj postrádá
smysl, k tomuto se také v diskuzi přidal p. Pánek.
- Proběhla debata k nepřijetí nových členů. P. Škarpich vystoupil proti
p. Šarmanovi.
- V bodě různé byla přednesena Výroční zpráva MAS, bylo o ní
hlasováno (členskou schůzi opustili 4 členové – pro 18, proti 4). P.
Škarpich vystoupil proti schvalování Výroční zprávy. Výroční zpráva
je přílohou zápisu.
- V rámci bodu různé byla přednesena otázka schvalování členských
příspěvků, toto bude zahrnuto jako bod programu na další členské
schůzi spolu s rozpočtem MASP.
- Dále proběhla diskuze týkající se majetku MASP a jeho půjčování, p.
Šindelek navrhl rozeslat seznam majetku všem členům, a p. Kurfürst
dále navrhnul revizi poplatků za zapůjčování.
Usnesení – p. Stodůlka přednesl návrh usnesení členské schůze p. Stodůlka
č.1/2017.
Závěr – p. Zlámal poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou p. Zlámal
schůzi.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Seznam zvolených členů Výběrové komise
Zpráva kontrolní komise
Výroční zpráva MAS za rok 2016
Usnesení č.1/2017

Zpracoval:
Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Podpis:

Zpracoval:

Ing. Lukáš Slovák

Datum zpracování:
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Členové výběrové komise
Jan Kurfürst

WSAEKO, s.r.o.

Soukromý / ekologická
činnost

Ing. Pavel Pilmajer

Charita Bystřice pod
Hostýnem

Neziskový /
pečovatelské služby

Ing. Petr Rydval

SHR

Soukromý

Ing. Antonín Stodůlka

Obec Chvalčov

Veřejný / místní
samospráva

Bc. Martin Nezdařilík

Obec Blazice

Veřejný / místní
samospráva

Zdeněk Šrom

ŘKF Bystřice pod
Hostýnem

Soukromý

Bc. Ladislava Hradilíková,
Dis.

Obec Vítonice

Veřejný / místní
samospráva

Miluše Fárková

TJ Mrlínek

Neziskový /
tělovýchovná a
sportovní činnost

Petr Horáček

Obec Podhradní Lhota

Veřejný / místní
samospráva

Jaromír Novák

Jaromír Novák

Soukromý / zemědělská
činnost

Vojtěch Zicháček

Klub biatlonu Bystřice
p.H.

Neziskový / sportovní
činnost

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 270 42 979

Zápis z jednání kontrolní komise ze dne 3. 10. 2017

Místo: Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem 768 61 (kancelář MASP)

Jednání se zúčastnili členové kontrolní komise: Pavel Bednařík, Petr Laštovica,
Milan Šindelek

Dále přítomni:

Antonín Zlámal – předseda MASP
Jaroslav Šarman – místopředseda MASP
Lukáš Slovák – manažer MASP
Jan Kubíček - účetní

Předmětem kontroly bylo hospodaření a fungování Místní akční skupiny Podhostýnska
za rok 2016.
Bylo zjištěno:
Hospodaření s finančními prostředky
- Zůstatek k 31. 12. 2016 na bankovním účtu Sberbank,
Hlavní účet
221.30
744.949,10 Kč.
- Zůstatek k 31. 12. 2016 na bankovním účtu Sberbank,
Kontokorent 221.40
- 3.165,58 Kč.
- Zůstatek k 31. 12. 2016 na bankovním účtu Sberbank
Podúčet
221.50
0,00 Kč.
- Zůstatek k 31. 12. 2016 v pokladně
211.30
5.677,00 Kč.

Kontroloval: Pavel Bednařík, Petr Laštovica, Milan Šindelek

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 270 42 979

Dále revizní komise kontrolovala tyto doklady v písemné podobě:
1.
2.
3.
4.

Členění nákladů
Účetnictví – rok 2016
Účetní závěrku za rok 2016 (Výsledovka, Rozvaha, Příloha k závěrce)
Zprávu auditora za rok 2016

Komise provedla kontrolu výše uvedených dokladů.
Závěry:
Hospodaření MASP je efektivní a bez závad.
Komise se seznámila s auditní zprávou MASP za rok 2016 a výrokem auditora : „…účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Místní akční skupiny Podhostýnska,
z. s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
Kontrolní komise na základě seznámení se s právním stanoviskem k platbě členských
příspěvků doporučuje Členské schůzi MASP : znovu schválit výši členských příspěvků
s řádným uvedením termínu a způsobu úhrady v souladu s článkem 5,odst. 5.5 písmene
e) platných stanov MAS Podhostýnska, z. s. .
Zapsal: Ing. Jaroslav Šarman
Podpisy:

Pavel Bednařík
Petr Laštovica
Milan Šindelek

Výroční zpráva

Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.
2016

Vážení čtenáři,
máme za sebou již druhý rok programovacího období 2014 – 2020. V roce 2016
byla podána finální verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Podhostýnska (SCLLD). Nové dotační prostředky přes MASP nebylo možno čerpat,
strategie byla v procesu hodnocení a schvalování řídícími orgány.
Tato výroční zpráva Vás seznamuje s nejpodstatnějšími událostmi a akcemi, na jejichž
organizaci se MASP přímo organizačně podílela nebo se jich manažeři účastnili.
Věřím, že Vám tento dokument přinese podstatné informace o aktivitách a činnosti Místní
akční skupiny Podhostýnska, z. s. v roce minulém i v letech předcházejících.

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz

Vznik MAS Podhostýnska, z. s.
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. (dále jen MASP) vznikla původně jako občanské
sdružení dobrovolně sdružující právnické a fyzické osoby působící v oblasti Podhostýnského
mikroregionu (15 obcí) a dvou přidružených obcí.
Územní působnost MAS Podhostýnska, z. s.
Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Držková, Chomýž, Chvalčov, Jankovice,
Hošťálková, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava,
Slavkov pod Hostýnem a Vítonice.

Území MASP zaujímá rozlohu: 215,5 km2
Region MAS Podhostýnska se rozkládá ve Zlínském kraji v částech okresů Kroměříž, Vsetín a
Zlín. Jde o venkovskou oblast s členitým územím, které dominují Hostýnské vrchy.
MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření pilotní integrované strategie na
ochranu a rozvoj nejvýznamnějších hodnot území MASP:
•

venkovské prostředí,

•

kulturní a přírodní dědictví,

•

zdravé a udržitelné životní prostředí,

•

posílení ekonomické prosperity daného území,

•

zkvalitnění života v regionu,

•

rozvoj cestovního ruchu,

•

estetika kraje, atd.

MASP byla založena 30.6.2006 v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb. O
sdružování občanů. V roce 2014 proběhla změna stanov a přeregistrace občanského
sdružení na zapsaný spolek, tak jak to vyžadovala ustanovení nového občanského
zákoníku.
V roce 2007 byl zpracován Strategický plán Leader 2007 – 2013, který prošel v roce 2010
a 2011 aktualizací. Strategický plán Leader 2007 – 2013 je základním strategickým a
koncepčním dokumentem zpracovaný na středně dlouhé období. Výsledem bylo sestavení
9 Fichí – oblastí podpory, v rámci kterých mohli žadatelé předkládat své projektové
záměry.
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Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz

Členská základna MASP stav (k 31.12.2016)
Členská základna má aktuálně 47 členů v tomto zastoupení:
Subjekty zastupující soukromý sektor : 13 členů
Subjekty zastupující neziskový sektor : 17 členů
Subjekty zastupující veřejný sektor :

17 členů. Členskou základnu MASP tvoří 17 obcí

(15 obcí Podhostýnského mikroregionu + 2 další obce).

Organizační struktura MASP
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Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz

Realizované projekty v roce 2016 :
1. SCLLD
MAS Podhostýnska podala v březnu 2016 žádost o schválení Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny (SCLLD). Do konce roku 2016 prošla strategie
dvěma koly hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a byly doručeny připomínky
z prvního kola věcného hodnocení. Po doplnění strategie v rámci prvního kola věcného
hodnocení bude následovat další kolo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a
minimálně jedno kolo věcného hodnocení. Administrativní termíny doplnění strategie ze
strany MASP jsou zkracovány, avšak na straně řídících orgánů dochází při hodnocení ke
značným průtahům. Po schválení strategie, jehož termín lze obtížně stanovit, budou
provedeny všechny následné administrativní kroky vedoucí k vlastní realizaci strategie
prostřednictvím vypsání prvních výzev z jednotlivých operačních programů.

2. Projekt MAP ORP Bystřice pod Hostýnem
MAS Podhostýnska se stala úspěšným žadatelem ve výzvě MŠMT na zpracování místních
akčních plánů pro oblast školství, a to na území ORP Bystřice pod Hostýnem. Realizace
projektu začala 01. 07. 2016 a bude ukončena 30. 06. 2018. V rámci projektu bude vytvořen
plánovací dokument v oblasti školství pro území ORP, na který budou přímo navázány výzvy
z ministerstva a bude podmínkou pro čerpání finančních prostředků v rámci dotačních titulů.
Projekt také pomůže nastavit fungující komunikační kanály v rámci ORP.

3. Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podhostýnska
MAS Podhostýnska zpracovala a následně podala projekt s názvem Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Podhostýnska v rámci průběžné výzvy č. 6: Přípravné
podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS, specifický cíl 4.2: Posílení komunitně
vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.
Cílem tohoto projektu je pokrytí režijních výdajů MAS do roku 2023. Projekt byl ke konci
roku 2016 v procesu hodnocení a schvalování.
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Semináře, školení, konference a jiné vzdělávací či prezentační události,
kterých se zástupci MASP v roce 2016 zúčastnili
26.1.2016 – jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje –

➢

Nivnice
3.3.2016 – Komunitní centra a komunitní sociální práce ve venkovském

➢

prostoru - seminář, Olomouc
➢

16. – 17. 3. 2016 – Valná hromada NS MAS ČR – Havlíčkův Brod

➢

22.3.2016 – Seminář k animaci škol - Olomouc

➢

21. 06. – školení CSSF Praha

➢

14. 09. – seminář PRV Olomouc

➢

04. 10. – setkání realizátorů MAP Zlínského kraje ve Zlíně

➢

10. 10. – workshop “Opatření MAS“ Olomouc

➢

25.10.2016 – workshop „Zvýšení kvality strategického plánování ve

venkovském prostoru“- Velehrad

➢

22. 11. – setkání realizátorů MAP Zlínského kraje ve Zlíně

➢

23.11. – Valná Hromada NS MAS Dvůr Králové

➢

09. 12. – Seminář Šablony MŠ a ZŠ Přerov
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Informační a propagační akce pořádané či spolupořádané MASP
Zázemí, které MASP vlastní jako jeden z výstupů projektu spolupráce Kraj pod Hostýnem
ožívá, je MAS pravidelně propagována na lokálních, regionálních i celostátních akcích
pořádaných obcemi, neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty na území MAS
Podhostýnska a v sousedních obcích spadajících pod MAS – Partnerství Moštěnka.
Mezi významné akce, které v roce 2016 proběhly, patří:
Město Bystřice p. H.

20.2.2016 Zimní Yeťty

Solisko, z. s.

13.-21.5. 2016 Mezinárodní výtvarné sympozium Držková

Klub biatlonu

25.-26.6.2016 Závody

SDH Chvalčov

2.7.2016 Předhodová zábava

Obec Chvalčov

5.7.2016 Hody

Obec Podhradní Lhota
Holešov
Obec Brusné
Město Bystřice p. H.
NW maraton
Solisko, z. s.
Město Bystřice p. H.

31.7.2016 Hody
5. – 7.8.2016 Model Show
27. -28..8.2016 Heligonky - festival
10.9.2016 Noční Yetty
1. 10. 2016 Extreme Nordic Walking Maraton - 4. ročník
5. -6..11.2016 Držkovský cross
5.12.2016 Mikuláš

Jednání a aktivity MAS Podhostýnska
➢ 5.5.2016 – Výbor MASP – Bystřice pod Hostýnem
➢ 01. 11. 2016 - Výbor MASP – Bystřice pod Hostýnem
➢ 3.12.2016 – Výbor MASP – Bystřice pod Hostýnem
➢ 08. 12. 2016 – Členská schůze MASP – Bystřice pod Hostýnem

Informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
➢ 01.10.2016 – „Extreme Nordic Walking Maraton" – Bystřice pod Hostýnem
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Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz

Finanční zpráva za rok 2016
Rozvaha (Bilance)
AKTIVA

1.1.2016

31.12.2016

Dlouhodobý majetek celkem

002

130.201,00

73.000,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

011

767.200,00

767.200,00

4. Samostatné movité věci a soubory

015

767.200,00

767.200,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

030

-636.999,00

-639.999,00

Krátkodobý majetek celkem

042

1.576.048,40

2.212.000,00

II. Pohledávky celkem

053

85.380,00

1.461.000,00

Odběratelé

054

0,00

0,00

18. dohadné účty aktivní

071

85.300,00

1.461.193,10

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

073

1.490.668,40

750.719,10

1. Pokladna

074

5.487,00

5.677,00

2. Ceniny

075

93,00

93,00

3. Účty v bankách

076

1.485.088,40

744.949,10

Aktiva celkem

086

1.706.249,40 2.285.246,20

PASIVA

1.1.2016

31.12.2016

A. Vlastní zdroje

088

1.114.722,57

1.203.000,00

I. Jmění celkem

089

130.201,00

73.000,00

Vlastní jmění

090

130.201.00

73.000,00

II. Výsledek hospodaření

093

984.521,57

1.130.043,19
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Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz
1. Účet výsledku hospodaření

094

-217.675,88

145.521,62

2. Výsledek hospodaření ve schval. Říz.

095

192.989,15

192.989,15

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

096

791.532,42

791.532,42

3. Cizí zdroje celkem

097

591.526,83 1.081.869,01

III. Krátkodobé závazky celkem

108

591.256,83 1.081.869,01

1. Dodavatelé

109

5.874,05

6.691,43

5. Zaměstnanci

113

19.854,00

87.735,00

7. Závazky k inst. Sociál. Zabezp a veř zdr poj

115

8.197,00

39.735,00

9. Ostatní přímé daně

117

1.605,00

15.435,00

18. Krátkodobé bankovní úvěry

126

555.996,78

3.165,00

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

131

0,00

0,00

Pasiva celkem
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136

1.706.249,40 2.285.246,20

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888,
768 61, Bystřice pod Hostýnem
IČ: 27042979
www.mas-podhostynska.cz
Plánované klíčové aktivity v dalším období:
•

Připravované aktivity jsou spojeny s dokončením schvalovacích procesů
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MASP, přípravou
interních postupů a metodik vyžadovaných řídícími orgány jednotlivých OP. V
období 2014 – 2020 mají být prostřednictvím MASP realizovány projekty z
Programu rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a IROP.

•

Po schválení strategie by měly následovat první výzvy z jednotlivých
operačních programů a práce na vlastní realizaci schválené strategie.

•

MASP bude i v následujícím období pokračovat v realizaci projekt MAP
(Místních akčních plánů pro oblast školství) pro území ORP Bystřice pod
Hostýnem.

Sídlo:
MAS Podhostýnska, z. s.
Fryčajova 888
768 61 Bystřice pod Hostýnem (1. patro Společenského domu Sušil – vchod „zásobování restaurace“)
www.mas-podhostynska.cz
IČO: 270 42 979
č.ú.: 4200162061/6800
Datová schránka: empuu8f

Kontaktní osoba:
Ing. Lukáš Slovák
slovak@mas-podhostynska.cz
Tel.: 728 085 301
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Usnesení č. 1/2017
z Členské schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.
konané dne 10. 10. 2017 v Bystřici pod Hostýnem
Členská schůze Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s. :
Bere na vědomí:
•
•

•
•
•
•

Kontrolu usnesení z minulé schůze
Ověření usnášeníschopnosti - přítomno 26 členů a jejich zástupců ve složení:
o Veřejný sektor – 14 členů
o Soukromý sektor – 12 členů
Informace ke schválení SCLLD
Informace k výzvám MASP
Informace k realizaci MAP a přípravě MAP II
Zprávu o výsledku hospodaření od kontrolní komise

Určuje:
a)
b)
c)
d)

Návrhovou komisi: p. Čačala, p. Stodůlka
Volební komisi: p. Nezdařilík, p. Zicháček
Ověřovatele zápisu: p. Jurčová, p. Sedláková
Zapisovatele: p. Slovák

Schvaluje:
•
•
•
•
•
•

Přepočet váhy hlasů pro veřejný sektor na 0,8
Program jednání v navrženém znění dle pozvánky
Složení návrhová a volební komise (složení viz. výše)
Volbu členů výběrové komise: p. Kurfurst, p. Pilmajer, p. Rydval, p. Stodůlka, p. Nezdařilík,
p. Hradilíková, p. Horáček, p. Novák, p. Zicháček, p. Šrom, p. Fárková
Přijetí SDH Loukov jako člena MASP
Výroční zprávu MASP za rok 2016

Zapsal: Lukáš Slovák v Bystřici pod Hostýnem 10. 10. 2016

Ověřila:

Jaroslava Jurčová

podpis: ……………………………….. datum: ……………………

Ověřila:

Jana Sedláková

podpis: ……………………………….. datum: ……………………

