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Zápis ze zasedání správní rady MAS Uničovsko o.p.s.  

zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti nového obec.úřadu v Medlově  

dne 16.6. 2014 v 9.00 hod. 

 

přítomni : viz prezenční listina 

 

Program: 

1. schválení znění Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku místní akční skupině se sídlem 

v Olomouckém kraji pro rok 2014 
 

Volba zapisovatele 

Předseda správní rady jmenoval zapisovatelem valné hromady Ing. Ivetu Kopcovou. 

Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení  

Jednání správní rady (SR) zahájil v 9.00 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller, který 
všechny přivítal a zahájil správní radu seznámením s programem. Program byl schválen plným počtem 
hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu). 

2.  schválení znění Vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku místní akční skupině se sídlem 

v Olomouckém kraji pro rok 2014 
Pan Ing. Tomáš Müller seznámil přítomné členy s obsahem smlouvy o poskytnutí příspěvku MAS se 
sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014 a dal hlasovat o schválení znění výše uvedené smlouvy. Znění 
smlouvy o poskytnutí příspěvku místní akční skupině se sídlem v Olomouckém kraji pro rok 2014 

včetně jejího podepsání byla schválena plným počtem hlasů všech přítomných členů správní rady  
(prezenční listina tvoří přílohu zápisu). 
 

 

Zasedání správní rady bylo ukončeno v 9,40 minut 

Zapsala : Ing. Iveta Kopcová 

Předseda: Ing. Tomáš Müller 
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USNESENÍ 

ze Správní rady obecně prospěšné společnosti MAS Uničovsko, o.p.s., IČ 27784401, která se konala 

dne 16. 6. 2014  v Medlově č.p. 300 

 

Správní rada po projednání se usnesla následovně: 

Schválení znění a podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku místní akční skupině se sídlem 

v Olomouckém kraji pro rok 2014 
 

 

Zapsala : Ing. Iveta Kopcová 

Předseda: Ing. Tomáš Müller 

 


