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Zápis z valné hromady 

 

Místo konání:  zasedací místnost MÚ Bojkovice 

Datum konání.  18. 7. 2013  - čtvrtek 

Čas konání:   15.30 hod 

 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání řídil místo předsedy MAS místopředseda Mgr. Petr Viceník. Program byl 

schválen bez připomínek. 

 

2. Stav členské základny MAS 

Byl prezentován aktuální stav členské základny, která čítá 43 členů – blíže viz příloha. 

Dále byla podána žádost o členství ze strany CBA (Centrum branných aktivit, o.s.) 

s působností Bojkovice – Krhov. 

  

3. Zpráva o hospodaření MAS v roce 2012 

Byl ve stručnosti prezentován stav hospodaření z roku 2012 (blíže viz předešlá VH), 

dále byla podána informace o finálním splacení dluhů obci Komna.  

Účetní MAS byla vyzvána k oslovení neplatičů za rok 2012 a předchozí včetně detailní 

evidence pohledávek MAS.  

 

4. Rozpočet na rok 2013 

Byl ve stručnosti prezentován stav hospodaření z roku 2013. Dále byl podán návrh na 

zvýšení ročního členského poplatku na 1000 Kč, kde: 

- 1000 Kč platí pro obce a FO a PO podnikající 

- 200 Kč platí pro FO a PO nepodnikající  

Tento návrh byl jednomyslně schválen.  

 

5. Informace o projektech MAS 

a. Osvojujeme se na Bojkovsku | Malý LEADER – viz prezentace 

b. Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci 

c. iKnihovny  
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6. Stanovení kritérií pro výběrové řízení a a stanovení členů komise 

VH MASB znovu potvrdila definici kritérií na projektového manažera MAS: 

 

1. Vzdělání středoškolské, přednostně vysokoškolské 
2. Praxe a zkušenosti z oblasti dotací výhodou 
3. Řidičské oprávnění skupiny B + vlastní automobil 
4. Komunikační a manažerské schopnosti 
5. Znalost cizího jazyka výhodou 
6. Samostatnost, zodpovědnost a znalost regionálního prostředí 

 

 Předpokládaný nástup od 1.9.2013, na dobu určitou do 04/2014. 

Komise pro výběr projektového manažera byla určena v tomto složení: 

- Kašpar 

- Viceník 

- Bídová 

- Komise pro výběr projektového manažera bude zasedat v pátek 26.7.2013.  

 

7. Různé 

8. Závěr 

 

        Bc. Jaroslav Staník 

        Předseda MAS 

        737966294 

 

 

 


