Zápis z Valné hromady
Na cestě k prosperitě, o. s. Doloplazy 15
konané 28. 6. 2011 ve školícím středisku v Doloplazích
Přítomni: viz. prezenční listina, která je přílohou zápisu
1. Zahájení
Zahájení, přivítání, představení nové manažerky Martiny Kouřilové.
Určení návrhové komise, ověřovatele zápisu, zapisovatele a sčitatele hlasů, schválení programu.
VH schválila navržený program Valné hromady, návrhovou komisi ve složení Ing. Jaromír Řezáč –
předseda, Ing. Jiří Petrovský - člen, Ladislav Sypko – člen, ověřovatele zápisu Ivu Pluhařovou ,
zapisovatele Martinu Kouřilovou a sčitatele hlasů Ing. Romana Paláta
Poměr hlasů: pro

23

proti

0 zdržel se

0

2. Schválení Výroční zprávy za rok 2010
Výroční zpráva byla rozeslána všem členům organizace, bude po schválení Valnou hromadou také
zveřejněna na našich webových stránkách.
VH schválila Výroční zprávu za rok 2010.
Poměr hlasů: pro

23

proti

0

zdržel se

0

3. Zpráva o hospodaření za rok 2010
O hospodaření za rok 2010 již informovala paní Gardavská na minulém zasedání VH v lednu, paní
Korvasová informovala přítomné o hospodaření organizace za rok 2010 dle účetní závěrky po
auditu organizace.
Nově příchozí p. Horák za Agrodružstvo Tištín
VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2010, VH ukládá zveřejnit na webových stránkách zprávu o
hospodaření a přílohu k účetní závěrceza rok rok 2010 a rozeslat je členské základně.Ukládá členům
Představenstva připravit výhled na další období.
Poměr hlasů: pro

24

proti

0

zdržel se 0

4. Zpráva z auditu
V měsících květnu a červnu provedla účetní audit za rok 2009 a 2010 auditorka paní Ing. Johana
Otrubová. Neshledala žádné závažné nedostatky.
VH vzala na vědomí zprávu z auditu. VH ukládá zveřejnit na webových stránkách zprávu z auditu a
rozeslat ji členům.
Poměr hlasů: pro

24

proti

0

zdržel se

0

5. Projekty spolupráce
Projekty spolupráce byly představeny na VH v lednu, projekt Najdi poklad ve svém regionu
zaměřený na tvorbu pěších tras je ve fázi realizace – probíhá trasování.
Projekt spolupráce Při utkání soupeři, přátelé po zbytek roku se blíží ke zdárnému konci, hřiště
v Srbcích i Ondraticích byla předána zhotovitelem, slavnostní otevření hřiště v Srbcích proběhne
dne 6. srpna 2011, hřiště v Ondraticích bude slavnostně otevřeno dne 20. srpna 2011.
V červnu byly zpracovány a podány tyto projekty spolupráce:
Hanák tade bode do skonání světa – tento projekt je zaměřený na podporu zachování tradic a
upevnění lokální identity. Do projektu se zapojily Dechová hudba Vřesovanka, Národopisný soubor
Pantlék, a za partnera MAS Prostějov venkov Folklorní kroužek při ZŠ Klenovice na Hané a soubor
Klas. Požadovaná částka dotace je za naši MAS Kč 160.000,-.
A projekt spolupráce Chraňme historii pro další generace – tento projekt je zaměřený na
dochování historie díky rekonstrukci a vybavení čtyř muzeí- Muzeum starých strojů Nezamyslice,
Muzeum plk. Josefa Františka v Otaslavicích, Hasičské muzeum v Brodku u Prostějova, za partnera
MAS Společná cesta je to muzeum ve Švábenicích. Požadovaná částka je za naši MAS Kč 1.340.000,Valná hromada vzala na vědomí informace o projektech spolupráce.
Poměr hlasů: pro 24

proti

0

zdržel se

0

6. Výzva 4/2011
Pan Ing. Řezáč informoval o množství žádostí a o projektech podpořených ve Výzvě 4/2011,
seznam podpořených i nepodpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách sdružení.
VH vzala na vědomí informace o Výzvě 4/2011.
Poměr hlasů: pro 24

proti

0

zdržel se

0

7. Přijetí nových členů, zrušení členství
O přijetí za nové členy žádali za r. 2011 - Tělocvičná jednota Sokol Dobromilice
- Tělovýchovná jednota Želeč
- Římskokatolická farnost Dobromilice
- Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou
O zrušení členství požádal člen Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace.
VH bere na vědomí zrušení členství Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace.
VH schvaluje přijetí nových členů.
Poměr hlasů: pro 23

proti

0

zdržel se 1

8. Volba člena Představenstva
Z důvodu ukončení členství Domova u rybníka Víceměřice, příspěvkové organizace, se vzdává
funkce členka Představenstva – paní Ing. Pavla Václavíčková. Představenstvo navhuje jako novou
členku představenstva paní Ing. Ivanu Hasalovou za ZO ČZS Vranovice – Kelčice.
VH bere na vědomí odstoupení paní Ing. Pavly Václavíčkové.
VH schvaluje navrženou členku Představenstva paní Ing. Ivanu Hasalovou.
VH schvaluje aktuální složení orgánů MAS na funkční období dle Stanov.
Poměr hlasů: pro

23

proti

0

zdržel se

1

9. Diskuze
V diskuzi pan Ing. Kříž konstatoval, že máme stanovena nedostatečně preferenční kriteria, k tomuto
se vyjádřila paní Korvasová a předseda výběrové komise p. Horák. Pan Ing. Řezáč vysvětlil nastavení
preferenčních kriterií a postup Programového výboru při jejich stanovení. Byl členy vyjádřen
nesouhlas s tím, že podporu získávají i nečlenové organizace. Bylo vysvětleno paní Dvořákovou, že
toto je dáno podmínkami SZIF, a tito nečlenové nedostávají body v hodnotícím kritériu za spolupráci
s MAS.

10. Usnesení, závěr
Všichni přítomní členové MAS na jednání Valné hromady vyzývají celou členskou základnu
k podpoře financování činnosti MAS formou darů.
Pan Ing. Řezáč přečetl usnesení z dnešního zasedání Valné hromady Na cestě k prosperitě, o. s. Paní
Korvasová ukončila dnešní zasedání
V Doloplazích 28. 6. 2011

Zapsala: Martina Kouřilová

Schválila: Iva Pluhařová

