
Usnesení	  z	  valné	  hromady	  MASH	  

konané	  v	  Lužné	  dne	  11.12.2013	  
	  

	  

Počet	  přítomných	  členů:	  29	  z	  55;	  od	  bodu	  č.	  4:	  31	  z	  55	  

	  

	  

I.	  Valná	  hromada	  MASH	  schvaluje:	  
11_12_2013/1 Členy	  návrhové,	  mandátové	  komise,	  ověřovatele	  zápisu:	  

Návrhová	  a	  mandátová	  komise:	  Radek	  Zicha,	  Marie	  Řezníčková,	  Ing.	  Ludmila	  
Mužikovská	  

Ověřovatel	  zápisu:	  Ing.	  Vojtěch	  Ryza,	  Miroslav	  Papšík	  

	  

11_12_2013/2 Členy	  volební	  komise:	  

	   	   Volební	  komise:	  Josef	  Daněk,	  Ladislav	  Gargulák,	  Ing.	  Jana	  Šťastná	  

	  

11_12_2013/3 Program	  zasedání	  valné	  hromady.	  

	  

11_12_2013/4 Členské	  příspěvky	  na	  rok	  2014	  ve	  výši:	  

-‐ obec:	  1000,-‐	  Kč	  

-‐ Právnická	  osoba:	  1000,-‐	  Kč	  

-‐ Neziskové	  organizace,	  spolky:	  500,-‐	  Kč	  

-‐ Fyzické	  osoby:	  500,-‐	  Kč	  

	  
11_12_2013/5 Dobrovolný	  příspěvek	  do	  NS	  MAS	  ČR	  na	  hrazení	  nákladů	  koordinátora	  a	  

tvorby	  podkladových	  dokumentů	  pro	  vyjednávací	  tým	  NS	  MAS	  ČR	  na	  
vyjednání	  co	  nejlepších	  finančních	  podmínek	  pro	  MAS	  na	  období	  2014-‐2020	  
ve	  výši	  5000,-‐	  Kč	  

	  
	  
	  

III.	  Valná	  hromada	  MASH	  jmenuje:	  
11_12_2013/6 Zapisovatele:	  Aleš	  Lahodu	  

	  



IV.	  Valná	  hromada	  MASH	  volí:	  
11_12_2013/7 V	  souladu	  s	  platnými	  stanovami	  místopředsedu	  MAS	  Hornolidečska,	  a	  to	  

z	  účinností	  od	  1.1.22014	  

	  

Radka	  Zichu,	  zástupce	  společnosti	  JRZ,	  s.r.o.	  

	  

11_12_2013/8 V	  souladu	  s	  platnými	  stanovami	  členy	  Programového	  výboru	  MAS	  
Hornolidečska	  

Zástupce	  za	  veřejný	  sektor:	  

1. Ing.	  Vojtěch	  Ryza,	  starosta	  obce	  Lidečko	  

2. Josef	  Daněk,	  starosta	  obce	  Valašská	  Polanka	  

3. Josef	  Tkadlec,	  starosta	  obce	  Horní	  Lideč	  

	  

Zástupce	  za	  soukromý	  sektor:	  

1. Petra	  Konečná,	  GONE	  s.r.o.	  

2. Ing.	  Ludmila	  Mužikovská,	  Agrofyto	  s.r.o.	  

3. Ing.	  Jana	  Malinová,	  občanské	  sdružení	  „Za	  obec	  Prlov	  krásnější,	  o.s.“	  

4. Petr	  Bambuch,	  KOVAR	  a.s.	  

	  

11_12_2013/9 V	  souladu	  s	  platnými	  stanovami	  členy	  Výběrové	  komise	  MAS	  Hornolidečska	  

Zástupce	  za	  veřejný	  sektor:	  

1. Miroslav	  Papšík,	  starosta	  obce	  Lužná	  

2. Vlasta	  Sláčíková,	  starostka	  obce	  Pozděchov	  

3. Ing.	  Kateřina	  Trochtová,	  starostka	  obce	  Francova	  Lhota	  

4. Ing.	  Petr	  Kráčmar,	  starosta	  obce	  Střelná	  

	  

Zástupce	  za	  soukromý	  sektor:	  

1. Radek	  Zicha,	  JRZ,	  s.r.o.	  

2. Stanislav	  Machač,	  fyzická	  osoba	  (OSVČ);	  cykloservis	  Val.	  Polanka	  

3. Josef	  Kliš,	  Zemědělské	  družstvo	  Francova	  Lhota	  

4. René	  Martinka,	  CARNEX	  s.r.o.	  

5. Mgr.	  Aleš	  Černotík,	  ZJ	  Sokol	  Valašská	  Polanka	  

	  



11_12_2013/10 V	  souladu	  s	  platnými	  stanovami	  členy	  Kontrolní	  a	  revizní	  komise	  MAS	  
Hornolidečska	  

Zástupce	  za	  veřejný	  sektor:	  

Ing.	  Jana	  Šťastná,	  obec	  Leskovec	  

	  

Zástupce	  za	  soukromý	  sektor:	  

Stanislav	  Machač,	  fyzická	  osoba	  (OSVČ);	  cykloservis	  Val.	  Polanka	  

Zdeněk	  Tkadlec,	  fyzická	  osoba	  (OSVČ);	  řemeslník	  –	  zámečník,	  Val.	  Senice	  

	  

V.	  Valná	  hromada	  MASH	  bere	  na	  vědomí:	  
11_12_2013/11 Změnu	  právní	  subjektivity	  Místní	  akční	  skupiny	  	  Hornolidečska	  od	  1.1.2014	  

v	  souvislosti	  se	  změnou	  občanského	  zákona.	  Od	  1.1.2014	  bude	  MAS	  spolkem.	  

	  

11_12_2013/12 Informace	  o	  čerpání	  prostředků	  z	  programu	  LEADER	  v	  letech	  2008-‐2013	  

	  
11_12_2013/13 Informace	  o	  certifikaci	  MAS	  na	  období	  2014-‐2020	  

	  
11_12_2013/14 Informace	  o	  zajištění	  financování	  MAS	  v	  roce	  2014	  

	  
11_12_2013/15 Informaci	  o	  činnosti	  MAS	  v	  roce	  2014	  

	  

	  

V	  Lidečku	  dne	  11.12.2013	  

	  

	  

Zapsal:	  Aleš	  Lahoda	   	   ………………………………	  

	  

	  

Předseda	  MAS	  Hornolidečska,	  o.s.:	  	   	   Ing.	  Vojtěch	  Ryza	   ………………………………	  

	  

 


