Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 19. 6. 2013 ve školícím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu

Program:
1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele
hlasů, schválení programu
2. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS
3. Výroční zpráva za rok 2012
4. Rozpočet na rok 2013
5. Administrace projektů v rámci opatření IV.1.2 a IV.2.1
6. Projekty MAS v rámci OP LZZ
7. Integrovaná strategie rozvoje území MAS pro období 2014+
8. Ostatní, diskuse, závěr

1) ZAHÁJENÍ:
Jednání bylo započato v 17:30 hod z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny
členů (dle stanov sdružení).
Bohumila Charvátová – místopředsedkyně Představenstva sdružení přivítala
přítomné členy sdružení a předala slovo panu řediteli Dominiku Vlčovi, který byl
pověřen řízením Valné hromady.
Pan Vlč přivítal přítomné a seznámil je s navrženými:
Návrhová komise: předseda Ing. Jaromír Řezáč,
členové: Eduard Novotný, Ing. Rostislav Drnovský
Zapisovatel: Martina Kouřilová
Ověřovatel zápisu: Ing. Ivana Hasalová
Sčitatel hlasů: Bc. Jiří Petrovský
Také seznámil s programem jednání:
 1. Zahájení, určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
sčitatele hlasů, schválení programu
 2. Přijetí nových členů a vystoupení členů, volba členů do orgánů MAS
 3. Výroční zpráva za rok 2012

 4. Rozpočet na rok 2013
 5. Administrace projektů v rámci opatření IV.1.2 a IV.2.1
 6. Projekty MAS v rámci OP LZZ
 7. Integrovaná strategie rozvoje území MAS pro období 2014+
 8. Ostatní, diskuse, závěr
Usnesení:
VH schvaluje návrhovou komisi
v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování 0

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování 0

26

proti

0

zdržel se hlasování 0

26

proti

0

zdržel se hlasování 0

0

zdržel se hlasování 0

VH schvaluje zapisovatele
v poměru hlasů

VH schvaluje ověřovatele zápisu
v poměru hlasů

pro

VH schvaluje sčitatele hlasů
v poměru hlasů

pro

VH schvaluje navržený program jednání
v poměru hlasů

pro

26

proti

2. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ A VYSTOUPENÍ ČLENŮ, VOLBA ČLENŮ DO
ORGÁNŮ MAS
O členství v MAS požádaly tyto subjekty:
1) T. J. Sokol Brodek u Prostějova
2) SDH Mořice
3) JORCON s. r. o.
4) Movesta s. r. o. (namísto Pila Otaslavice s.r.o.)
Usnesení:
Valná hromada schvaluje přijetí nového člena - T. J. Sokol Brodek u Prostějova.
v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování

0

Valná hromada schvaluje přijetí nového člena - SDH Mořice.
v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování

Valná hromada schvaluje přijetí nového člena - JORCON s.r.o.

0

v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování

0

Valná hromada schvaluje přijetí nového člena - MOVESTA s.r.o. Valná hromada
schvaluje, aby společnost Movesta s. r. o., jako nástupnický subjekt společnosti Pila
Otaslavice, s.r.o., přijala veškeré závazky této společnosti vůči MAS.
v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování

0

O ukončení členství v MAS nepožádal od posledního jednání Valné hromady žádný
ze členských subjektů. Pouze v souvislosti s úpravou uspořádání svého členství tak,
v souladu s Čl. 12, bodem 4.a. Stanov, učinila společnost Pila Otaslavice, s.r.o.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informaci o ukončení členství v MAS společnosti Pila
Otaslavice, s.r.o.
Do-volba člena Revizní komise

-

Úvod: Revizní komise je dle Stanov sdružení minimálně tříčlenná.
V současné době má 2 členy, jelikož v souvislosti se sektorovým
zastoupením v rámci kontrolního orgánu MAS bylo ze strany Ministerstva
zemědělství ČR pohlíženo na převahu veřejného sektoru (doposud dvě
paní starostky v tomto orgánu) poněkud negativně. Z toho důvodu paní
starostka Ing. Bronislava Augustinová odstoupila v souladu s Čl. 6, bodem
2. Stanov z Revizní komise. Z hlediska vyrovnaného sektorového
zastoupení v rámci Revizní komise je ideálním řešením do-volba člena
komise, reprezentujícího neziskový sektor.
Představenstvo sdružení navrhuje Valné hromadě na tuto pozici:

-

paní Magdu Moravcovou, zástupkyni Kynologického klubu Nezamyslice

-

Usnesení:
Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Ing. Bronislavy Augustinové za obec
Želeč.
Valná hromada zvolila členkou Revizní komise paní Magdu Moravcovou za
Kynologický klub Nezamyslice.
v poměru hlasů

pro

27

proti

0

zdržel se hlasování

0

Do-volba členů Představenstva
-

Úvod: Představenstvo je dle Stanov sdružení maximálně devítičlenné.
V současné době má 7 členů, jelikož po loňské výzvě rezignoval pan Kříž a
na začátku letošního roku paní Korvasová, tzn. zástupce veřejného sektoru
za Předinu a zástupkyně neziskového sektoru z Němčicka.

-

Představenstvo MAS navrhuje Valné hromadě sdružení na tyto pozice:

-

paní Ing. Bronislavu Augustinovou, starostku obce Želeč
p. Mgr. Miroslava Hřiba, faráře ŘKF Nezamyslice

-

S oběma navrženými bylo jejich případné působení v Představenstvu
konzultováno, přičemž oba s tímto navržením souhlasili a v případě, že jim
dá Valná hromada důvěru, přislíbili plnění všech povinností, které z těchto
funkcí vyplývají.

Usnesení:
Valná hromada zvolila členkou Představenstva MAS paní Ing. Bronislavu
Augustinovou za obec Želeč.
v poměru hlasů

pro

26

proti

0

zdržel se hlasování

1

Valná hromada zvolila členem Představenstva MAS p. Mgr. Miroslava Hřiba za ŘKF
Nezamyslice.
v poměru hlasů

pro

27

proti

0

zdržel se hlasování

0

3) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
- Výroční zpráva za rok 2012 byla cca týden před jednáním Valné hromady rozeslána
všem členům sdružení.
- Součástí Výroční zprávy je také příloha účetní závěrky ověřená auditorem a stav
finančních prostředků k 31. 12. 2012.
- Po přijetí Valnou hromadou bude Výroční zpráva v souladu se Stanovami
zveřejněna na webových stránkách sdružení.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje Výroční zprávu sdružení za rok 2012.
v poměru hlasů

pro

27

proti

0

zdržel se hlasování

0

4) ROZPOČET NA ROK 2013
V úvodu tohoto bodu přednesl pan Vlč plnění rozpočtu roku 2012. Dále pan Vlč
představil rozpočet na rok 2013, který byl cca týden před jednáním Valné hromady
rozeslán všem členům sdružení a tvoří přílohu tohoto zápisu.

- Náklady na provoz MAS v roce 2012:
Alokace SZIF na provoz MAS dle Dohody:

1.588.466,--

Schválený rozpočet na provoz MAS (Představenstvem):

1.270.000,--

Skutečné čerpání:

1.144.858,--

Předpokládaný zisk MAS v rámci celkového rozpočtu:

145.000,--

Skutečný zisk:

178.085,--

Z jednání se vzdálil člen p. Jan Novotný.
Pan Ing. Kříž vznesl poznámku, týkající se formy rozpočtu. Rozpočet zaslaný členům
sdružení se mu jeví jako nedostatečný a příliš obecný, jeho zaslání členům vnímá
jako „pohrdání členy“. Poznamenal také, že dle Stanov má rozpočet schvalovat
Valná hromada. Pan ředitel Vlč na jeho výtky reagoval v tom smyslu, že forma
rozpočtu schvalovaná každoročně Valnou hromadou se v průběhu let nijak zásadně
nezměnila a zdánlivá obecnost vyplývá pouze z toho faktu, že podrobný rozpočet
(resp. rozpis nákladů na provoz kanceláře MAS hrazeného prostřednictvím PRV)
schvaluje, ihned po stanovení alokace MAS pro příslušný rok ze strany MZe ČR,
Představenstvo sdružení. Současně ředitel Vlč poznamenal, že rozpočet na provoz
kanceláře schvalovaný Představenstvem upravuje sumu vyčleněnou v rámci Dohody
se SZIF na provoz kanceláře, a to směrem dolů, tzn. dochází zde k úspoře. Pokud by
byl o tento dílčí rozpočet zájem a pan Ing. Kříž na tuto skutečnost kancelář MAS
upozornil předem, mohl být členům zaslán i tento dílčí rozpočet již před jednáním,
neboť je zpracovaný a je přílohou zápisu Představenstva.
Pan Ing. Kříž uvedl, že zastupitelstvu navrhne ukončení členství obce v MAS, a to
právě z důvodu pohrdání členy MAS jak konstatoval výše. Paní Dvořáková se
podivila nad tím, že pan Ing. Kříž chce situaci řešit takovýmto způsobem, když MAS
hospodaří zdravě, představenstvo spravuje hospodaření organizace s úsporou a
snahou zajistit fungování i po roce 2013.
Paní Charvátová konstatovala, že pan Ing. Kříž jakožto někdejší člen
Představenstva, posílal rozpočet v naprosto stejné formě, a to bez negativních
ohlasů jak z jeho strany, tak i ze strany nikoho jiného.
Paní Dvořáková, paní Charvátová a pan Vlč deklarovali, že pokud se nově vyskytl
tento požadavek, bude dílčí rozpočet schválený Představenstvem každoročně také
rozesílán všem členům sdružení.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet sdružení na rok 2013.
v poměru hlasů

pro

25

proti

0

zdržel se hlasování

1

5) ADMINISTRACE PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ IV.1.2 A IV.2.1:
Stav realizovaných projektů
-

Projekty realizované v rámci výzev 1/2009, 2/2010, 3/2010: u všech
projektů dokončena administrace i proplacení ze strany SZIFu
Výzva 4/2011: z celkem 19-ti realizovaných projektů je proplaceno 17
projektů, u dvou projektů v současnosti finalizují přípravy ŽoP.
Výzva 5/2011: z celkem 20-ti realizovaných projektů jsou proplaceny 4
projekty, 4 projekty mají podanou ŽoP, zbylých 12 projektů je ve fázi
realizace.

Výzva č. 6/2013 – alokace, předběžné informace

-

-

přijato celkem: 37 žádostí o dotaci (Fiche 1: 6, Fiche 2: 4, Fiche 3: 1, Fiche
6: 26)
v rámci administrativní kontroly vyřazeny 2 žádosti (Fiche 2)
Výběrovou komisí hodnoceno celkem 35 projektů
k podpoře doporučeno celkem 21 projektů (Fiche 1: 4 (1.999.280,--), Fiche
2: 2 (1.203.900,--), Fiche 3: 1 (489.000,--), Fiche 6: 14 (2.056.001,--)),
celková částka podpořených projektů: 5.748.181,-úspěšným i neúspěšným žadatelům byl zaslán dopis s výsledky hodnocení
nejpozději 2. 7. 2013 budou vybrané projekty registrovány na RO SZIF
Olomouc a výdaje v rámci nich začnou být způsobilé
Hodnocení:
--- před výzvou došlo k zásadní úpravě preferenčních kritérií v rámci Fiche
6, což mělo za následek možnost vyššího počtu podpořených projektů
v rámci Fiche 6. I s ohledem na nižší celkovou alokaci MAS pro rok 2013
lze 14 vybraných projektů označit za úspěch.
--- díky součinnosti odpovědných orgánů se před výzvou podařilo
zásadním způsobem navýšit alokaci pro Fichi 6. Oproti původně plánované
(cca 1.000.000,--), bylo nakonec dosaženo částky 2.056.001,--, jednalo se
tedy o nejvíce podpořenou Fichi v rámci Výzvy
--- do tří obcí (ze sedmi), které doposud nečerpaly podporu v rámci MAS
(obce ani NNO v nich), směřovala v rámci této výzvy podpora. (také určitá
návaznost na upravená preferenční kriteria)
Samozřejmě, hodnocení projektů nelze podřídit pouze tomu, zda již někdo
čerpal či nikoliv. Je nutné hodnotit především samotný projektový záměr. A
není možné, v zájmu jakéhokoliv zájmu, vstupovat žádným způsobem do
hodnocení projektů. Preferenční kriteria jsou nastavena jednoznačně a
úlohou Výběrové komise je především zvážit hodnocení, jež si udělil sám
žadatel. Ideální stav by byl, pokud by bylo možné podpořit všechny
žadatele, na čemž se na začátku svého jednání shodla i Výběrová komise.
Bohužel, prostředky jsou omezené. Chtěl bych proto poděkovat Výběrové
komisi i Programovému výboru za to, že k hodnocení a souvisejícím
úkonům přistoupili zodpovědně a že splnili svou bohužel často i
nezáviděníhodnou roli.

Projekty spolupráce – stav realizovaných/administrovaných projektů
- Najdi poklad ve svém regionu
V rámci území MAS Na cestě k prosperitě byla v rámci projektu vytvořena a
vyznačena pěší turistická trasa v celkové délce cca 46 km, jež se na jihu
regionu plynule napojuje na území MAS Společná cesta. Dále bylo pořízeno
a v blízkosti trasy instalováno 32 zastřešených odpočívadel, propagační
materiály, mapy atd. Na vybraných odpočívadlech jsou umístěny turistické
info-tabule.
- realizace projektu byla dokončena
- Konečné celkové výdaje projektu činily Kč 1.135.603,--. Požadovaná
dotace v rámci projektu byla proplacena v plné výši: Kč 1.047.126,--.

Dofinancování projektu bylo řešeno finančním příspěvkem obcí, na
jejichž katastru se nachází místa realizace projektu (odpočívky).
- Společně oživujeme historii venkova
- Projekt, který naše MAS předložila spolu se dvěma partnerskými
MAS, zahrnuje rekonstrukci či vybavení muzeí v obcích Drysice,
Vřesovice, Otaslavice, Víceměřice a Brodek u Prostějova.
- Celkové předpokládané náklady naší části projektu činí cca.
1.500.000,- Kč
- 2.11. 2012 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na daný
projekt
- stavební práce na jednotlivých místech realizace jsou již ukončeny
- vybavování jednotlivých míst realizace nábytkem je již ukončeno
- nákup elektroniky bude realizován do konce června
- ostatní záležitosti v rámci projektu jsou průběžně realizovány
- dokončení realizační fáze projektu je v plánu na konec června 2013,
bude následovat vypracování žádosti o proplacení projektu a její
předložení na RO SZIF Brno
- Krajinou Hané s písní a tancem
- projekt spolupráce zaměřený na rekonstrukci/dovybavení výletišť
v dosud nepodpořených obcích v rámci působnosti MAS a také na
pořízení mobilního vybavení pro konání kulturních a jiných akcí, které
bude sloužit všem obcím v rámci MAS
- v roce 2012 bohužel projekt neuspěl
- V letošním roce je projekt aktualizován a na začátku července bude
předložen znovu.
Z jednání se vzdálil pan Ladislav Kalandr, Josef Horák a Alena Wagnerová.
Pan Ing. Kříž se dotázal, zda MAS bude realizovat projekt spolupráce na opravu
rozhleden. Pan Vlč informoval, že k realizaci tohoto projektu nemá MAS potřebného
partnera, neboť od tohoto záměru MAS Prostějov venkov i MAS OPRV odstoupily.
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o administraci projektů v rámci opatření
IV.1.2 a IV.2.1

6. PROJEKTY MAS V RÁMCI OP LZZ
Zaměstnanost 50+:

Celkem 24 osob, účastníci projektu, bude mít po dobu trvání projektu k dispozici
odborné psychosociální a pracovní poradenství zaměřené na řešení problémů
plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Podpůrným
prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách
zaměřených na rozvoj psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace
účastníků k hledání pracovních příležitostí. Absolventi motivačních kurzů dále
projdou rekvalifikačními kurzy Údržbář obecního majetku, Úprava zahrad, veřejné
zeleně, veřejných ploch.
Vytipovaní účastnící následně nastoupí na 18 nově vytvořených pracovních míst v
rámci regionu MAS, přičemž 100% nákladů na mzdy bude hrazeno z rozpočtu
projektu. Praxe získaná pracovním zařazením pomůže účastníkům v obnovení
pracovních návyků a dále je podpoří v rozvinutí jejich manuálních dovedností. V
průběhu projektu budou oslovováni místní zaměstnavatelé za účelem
zprostředkování uplatnění pro osoby umístěné do pracovního programu s tím, že na
uvolněné místo nastoupí náhradník.
Realizace projektu započala v dubnu 2013, přičemž na pozici manažera projektu
působí pan Jiří Petrovský. Celkový rozpočet projektu je ve výši 4.884.446,40 Kč.
Realizace projektu by měla být ukončena v květnu, resp. červnu 2014.
Stav realizace projektu:
-

Bylo realizováno výběrové řízení na zajištění služeb v rámci projektu.

-

Proběhl nábor účastníků projektu.

-

Je stanoven harmonogram poradenství, kurzů a rekvalifikací.

-

Předpokládaný začátek výkonu práce: srpen, resp. září 2013.

Místní partnerství zaměstnanosti:
Cílem projektu je využití potenciálu MAS k řešení nezaměstnanosti či sociálně
vyloučených lokalit, příprava MAS na čerpání finančních prostředků z ESF po roce
2014, ověření zahraniční praxe MPZ v nejproblematičtějších mikroregionech
Olomouckého kraje, podnícení užší spolupráce MAS s pobočkami Úřadu práce ČR.
Mezi základní aktivity projektu, jehož realizace bude probíhat v letech 2013 a 2014,
patří: rozvoj místního partnerství (hledání nových členů mezi aktéry zaměstnanosti,
ustavení pracovních skupin), realizace kulatých stolů zaměstnanosti (jednání nových
pracovních skupin zaměřených na zaměstnanost, sociální inkluzi, definování
problémů regionu), přenos zahraniční zkušenosti, vytvoření Místní strategie
zaměstnanosti, potažmo Společného akčního plánu zaměstnanosti pro Olomoucký
kraj.
Realizace projektu započala v únoru 2013. Celkový rozpočet projektu na straně naší
MAS je ve výši 419.950,-- Kč. Realizace projektu by měla být ukončena 31. 12. 2014.

Pozn.: Realizace projektů v rámci OP LZZ má tři základní důvody/ambice:

1) dosažení samotných cílů a výstupů obou projektů
2) získání zkušeností v oblasti čerpání a administrace OP LZZ (2014 - 2020)
3) podíl na zajištění fungování MAS v době po skončení současného a před reálným
spuštěním budoucího rozpočtového období EU
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o projektech MAS v rámci OP LZZ

7. INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ MAS PRO OBDOBÍ 2014+
Jedním z klíčových rozhodujících bodů, týkajících se případného zapojení naší MAS
do budoucího rozpočtového období EU 2014 – 2020, bude také posuzování tzv.
INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ (ISRÚ).
Integrovaná strategie rozvoje území je širokou strategií, která obsahuje komplexně
zpracovanou problematiku daného území s definováním všech jeho rozvojových
směrů. Jejím cílem je zlepšování kvality života obyvatel v území dané MAS. V
návaznosti na strategii budou zpracovány takzvané "Programové rámce" pro
jednotlivé operační programy.
Jedna z oblastí podpory letošního POV Olomouckého kraje byla zaměřena čistě na
poskytování příspěvků místním akčním skupinám na tvorbu strategie pro příští
období. Výše příspěvku, který byl naší MAS v rámci POV schválen, činí 125.000,-Kč při nutnosti dofinancovat stejnou částku z vlastních zdrojů.
Co se týče způsobu zpracování strategie:
Naše MAS se rozhodla preferovat nikoliv cestu zpracování strategie komerčním
dodavatelem. Při tvorbě strategie spolupracujeme s Geografickým ústavem
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tedy s veřejnou akademickou
institucí. Tato spolupráce zabezpečuje vysokou úroveň odborného zázemí pro tvorbu
dokumentu. Počítá se také s výrazným zapojením představitelů i veřejnosti našeho
regionu do tvorby dokumentu.
Geografický ústav Př. F. MU sestavil pro tvorbu naší ISRÚ sedmičlenný tým ve
složení:
Mgr. Ivan Andráško, PhD. --- koordinátor realizačního týmu
RNDr. Jakub Trojan --- facilitátor regionálního managementu
Mgr. Ondřej Konečný --- koordinátor přípravy analytické části strategie
RNDr. Ondřej Šerý --- koordinátor návrhové části strategie
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. --- odborný garant
Mgr. Pavlína Zrůstová --- analytik
Mgr. Martin Braun --- analytik
Pan Vlč předal slovo i prezentační techniku zástupcům jmenovaného týmu – Mgr.
Pavlíně Zrůstové, RNDr. Ondřeji Šerému a RNDr. Jakubu Trojanovi.

Pánové RNDr. Ondřej Šerý a RNDr. Jakub Trojan informovali o terénním výzkumu,
který probíhal od 13. do 17. května 2013. V tomto výzkumu byly zahrnuty všechny
obce území MAS. Zjišťována byla infrastruktura, vybavenost, životní prostředí, rozvoj
obce, zhodnoceny silné a slabé stránky. Uskutečnilo se zhruba 200 rozhovorů
s místními obyvateli (tj. 1% obyvatel). Bylo pořízeno množství fotografií, veřejnost
byla také informována o možnosti vyplnění dotazníku.
V současné době se tyto výsledky zpracovávají, probíhají práce na analytické části.
Začátkem července proběhne oslovení starostů, představitelů firem a NNO se
žádostí o spolupráci při zjištění údajů, které nejsou veřejně dostupné, formulaci
silných a slabých stránek regionu, verifikaci pozitivně/negativně vnímaných míst, a
také se žádostí o šíření dotazníku mezi obyvateli.
V červenci až srpnu budou probíhat práce na analytické části strategie, bude
probíhat sběr dat a jejich vyhodnocení, vyhodnocení dotazníků, příprava kulatého
stolu a setkání s místními obyvateli.
V měsíci září proběhne kulatý stůl, setkání s místními obyvateli a budou probíhat
práce na návrhové části strategie.
V říjnu (max. do konce roku 2013) poběží finální práce na analytické a návrhové části
a strategie bude odevzdána.
Verifikaci pozitivně/negativně/neutrálně vnímaných míst mohou členové či obyvatelé
regionu provést na stránkách https://masnaceste.crowdmap.com/. Mohou zde nalézt
452 míst regionu, která mohou komentovat, ale i nová doplňovat.

Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí informace o ISRÚ MAS pro období 2014+
8. OSTATNÍ, DISKUSE, ZÁVĚR

- Audit MAS za rok 2012:
-

Zpracováván dle nové metodiky a směrnic SZIF.

-

auditorka ověřila účetní závěrku organizace a ověřila plnění podmínek
poskytnuté dotace SZIF pro rok 2012

-

dle názoru auditorky: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření organizace za rok 2012
v souladu s českými účetními předpisy. V rámci obdržených dotací splnila
MAS podmínky pro poskytnutí těchto dotací.
Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí informace o auditu MAS za rok 2012
Předseda návrhové komise Ing. Řezáč přečetl usnesení z dnešní Valné hromady.
Místopředsedkyně Bohumila Charvátová poděkovala přítomným za účast a ukončila
dnešní jednání v 18,53.
Zapsala: Martina Kouřilová
Ověřila: Ing. Ivana Hasalová

Bohumila Charvátová
Místopředsedkyně Představenstva Na cestě k prosperitě, o. s.

