
HanárhÉ ltráiov§tvi

Grygov 24"4,2aM

ZÁP§
valné hromady MAS Hanácké Království, z.s., ze dne22.4.2aí4 v Grygově

Přítomni: .viz prezenčni listina
Hosté: T, Sulák, L. Zatloukal, O. Večeř

Jednánizahájitv 17.00 předseda T. Kubáček, Konstatoval, že pozvánka byla rozeslána 30 dnů předem

a že jednáni je usnášeníschopné. Jednalo se dle původně předloženého návrhu programu,

1. Úvod
Předseda navrhlzapisovatelem Pavla Horáka a ověřovateliZdenka Jančo a Jar, Otáhala. Schváleno.

2, Přijetínových členů
Předseda doplnil písemný materiál o žadatele o členství: Skauti z Brodku.

Usnesení: Valná hromada (VH):

ť1. Bere na vědomí důvodovou zprávu

?2. Schvaluje nové členy MAS: soukromého zemědělce lng, Dominika Jurečku, Kokory, lČ;

66180562, náziskovou organizaci M§ Hradisko Kokory, lČ: 62349856 a nezisk, org. Junák -

svaz skautů a skautek ČR, středisko Tábornici, Brodek u Přerova, lČ: ffi701367

3. Zpráva předsedy o činnostiMA§
Předsedova zpráva bude k dispozici na webu MAS.
Usneseni:VH:

3l1. Bere na vědomízpráuu předsedy

4. Zprávarevizní komise
Na jednání byla přečten azpráva revizni komise, která se zabývala činnosti představenstva a
hospodařením za rok 2afi.Zpráua je k dispozici na webu MAS.
Usnesení: VH:

4l1. bere na vědomí zprávu revizní komise

5. Hospodařeníza rok2013
Místopředseda okomentoval předložené vlsledky hospodařen i za minulý rok.

Usnesení: VH:
5l1. bere na vědomíhospodařeniza rok 2013

6. Návrh rozpočtu ni rok 2014 včetně schváleníčlenského přispěvku
Místopředseda okomentoval předložený návrh rozpočtu. Valná hromada diskutovala jednotlivé položky,

tvorbu členského příspěvku a potřebu dostatečných,zdrojů pro vratku obcím v listopadu 2014,

Usnesení:VH:
611. §chvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 s nutnostídopracovat o dostatečné zdrole pro

vratku půjčky obcím.
612. Schvaluje členský příspěvek pro rok 2014; obce 14,- Kčlobyv,, ostatni 100,-Kč
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HdnůfhÉ ltráíúV5tVj

7. §chválení stanov spolku {dříve občanské sdružení)
Místopředseda okomentoval předložený návrh stanov, ktery reflektuje povinnosti k novému občanskému
zákoníku a k řídícímu orgánu MAS: ministerstvo zemědělství, S ohledem na rqstříkový soud byly
probrány personální záležitosti nových orgánů.
Usnesení: VH:

7l1. §chvaluje nové znění stanov
712.Zvollla radu spolku ve složeni:

lng. Tomáš Kubáček - předseda spolku
lng. Pavel Horák
Jitka Růžičková
Mgr, §tanislav Denk
lng, Jiří Uhlíř

7í3. Zvolila kontrolní vÝbor ve složení:
lng. Alois §eveček
lng, Lubomir Šmída
Drahomira Živcová

7 l 4. Zv olila výběrovou komisi ve složen í :

Mojmk Dostál- SDH Blatec
Jan Machovský - Machovský s.r.o.

zdeněk Jančo * obec krčmaň
Jaromír otáhal* obec citov
M. Mrázková - Řxr Rokytnice
Dominik Jurečka - zemědělec
František Doležel- ŘXr Brodek u Př,

Abš Šromota - M§ (myslivci) Hradisko Kokory
pavla přidalová - obec suchonice
Josef Oščádal - Obec Rokytnice
Pavlína Procházková * Junák Brodek u Př.

7l5. Zvolila monitorovacívýbor ve složení:
Petr Mazal* Obec Kožušany-TáĚaly
Marcel Babušek - SDH Dub nad Mor.

Miroslava Šmídová - Majetinek z,s,

8. Zpráva o tvorbě lntegrované strategie rozvoje území MAS {SCLLD)
Zprávu přednesl host Tomáš Sulák jako spolutvůrce strategie, dále se na tvoĎě podilí Hana Slováková
a Ondřej Večeř (přítomen). Přednesené prezentace na webu MAS,

8l1. Bere na vědomízprávu o tvorbě SCLLD

9. Různé
Předseda informoval, že zastupitelstvo obce Kokory schválilo poskfinutí územiobce pro realizaci
LEADER v letech 2014-2a20,

Zapsal:P. Horák

Ověřil; Z. Jančo
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,zý

0t

l*tlrtni rlrfuii **$nr.
HA§ }r!l*ító lkilaryfaíi.-*..
§e §ldieťn rórneťkó íS, Vtlk}Týnec
lc: ?6sdllží

,
/:
(__,

l&Mí:
trárnko,ra 19 . ?§3 rl §qE§ť
t*1.6ú3 7qs ${
email: inffiha rrert*,kra}gtsryi.g

ffiffi
Enqp,tk! ronÉdúf.rk} lpnd ťq n§ffiti ffikoll:
Eryo.F! iť{.t*ýuiE dc ffikmk!řit .iůai$ť


