MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz
IČ:27784401
č.ú: 1816807389/0800

Pozvánka na zasedání valné hromady zakladatelů
MAS Uničovsko, o.s.p.

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Medlov
dne 24 .9. 2015 v 8.00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

volba zapisovatele , sčitatele a ověřovatele zápisu
úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
schválení změny Zakladatelské smlouvy
Diskuze, různé
Závěr

S pozdravem

Ing. Iveta Kopcová
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Zápis ze zasedání valné hromady MAS UNičovsko, o.p.s.
konané dne 24.09. 2015
Jednání valné hromady zakladatelů MAS Uničovsko, konané 24.9.2015 od 8.00 hod v Medlově, se
zúčastnili tito členové- viz prezenční listina, příloha zápisu.
Program:
1. volba zapisovatele, sčitatele a ověřovatele zápisu
2. úvodní slovo předsedy správní rady MAS Uničovsko o.p.s.
3. schválení změny Zakladatelské smlouvy
4. Diskuze, různé
5. Závěr

1. Volba zapisovatele
Předseda MAS Uničovsko, o.p.s. jmenoval zapisovatelem a sčitatelem valné hromady organizační
složky Ing. Ivetu Kopcovou, ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. Jan Zahradníček
2. Přivítání, úvodní slovo předsedy správní rady MAS - zahájení valné hromady
Jednání valné hromady (VH org.) zahájil v 8.10 hod předseda Správní rady pan Ing. Tomáš Müller,
který všechny přivítal a zahájil valnou hromadu seznámením s programem. Program byl schválen plným
počtem hlasů všech přítomných.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
Předseda správní rady zmínil důležitou přípravu MAS na následující programovací období 2014-2020,
kde je povinná standardizace MAS a až po získání standardizace se musí dopracovat Strategický
dokument MAS Uničovsko, který musí být schválen MMR. Po těchto úkonech může být MAS
vyhlašovatelem výzev v rámci PRV a IROP. Jednotlivé operační programy se stále ještě dopracovávají
a nejsou schváleny. První čerpání a výzvy nového programovacího období se očekávají až začátkem
roku 2016.
3.Schválení změny Zakladatelské smlouvy MAS Uničovsko, o.p.s.
Všichni zakladateléi MAS byli seznámeni se změnami zakladatelské smlouvy, které byly vypracované
právníkem dle metodiky pro povinnou standardizaci. Žádný ze zakladatelů k těmto změnám
Zakladatelské smlouvy. Změny zakladatelské smlouvy byly schváleny plným počtem všech
přítomných.Zakladatelská smlouva byla schválena valnou hromadou zakladatelů MAS Uničovsko,
o.p.s. (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
4. Diskuze, různé
Ing. Aleš Calábek a Mgr. Ondřej Gradlo uvedli krátkou diskusi k vyhlášené výzvě MŠMT MAP. Taktéž
nastínili problematiku přípravy strategických dokumentů pro toto programovací období – zejména
neustálá změna metodik a dosud neschváleného MPIN. Všichni přítomní souhlasili s uskutečněním
mimořádné schůzky pro zřizovatele a ředitele škol, aby mohli být podrobněji seznámeni s přípravou
MAP. Proběhlo hlasování k podání žádosti MAS Uničovsko do výzvy k přípravě MAP. Všichni přítomni
schválili podání žádosti do výzvy vyhlášené MŠMT na vznik MAP.
5.závěr
Jednání Valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. bylo v 8.45 ukončeno.
V Medlově 24.9.2015
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Zapsala:

Ing. Iveta Kopcová

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jan Zahradníček
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