
Usnesení z valné hromady  
 Místní ak ční skupiny Hornolide čska 

konané v Lide čku dne 17.1.2007  
 
 
I. Valná hromada MASH schvaluje a volí:  
 
a) Valná hromada MASH schvaluje program zasedání 
 
b) Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu paní Ing. Ludmilu Mužikovskou 
 
c) Valná hromada schvaluje za členy návrhové komise: 

Daněk Josef, Vlčková Marie 
 

d) Valná hromada schvaluje za členy mandátové komise: 
Tkadlec Josef, Chovanec Stanislav 

 
e) Valná hromada schvaluje za členy volební komise: 

Matůš Karel, Kliš Josef 
 
f) Valná hromada schvaluje Rozpočet MASH na rok 2007 – vyrovnaný dle přílohy č.2 
 
g) Valná hromada Místní akční skupiny Hornolidečska zvolila v souladu s platnými 

stanovami - předsedu:    Ing. Vojtěcha Ryzu 
místopředsedu: Miroslava Papšíka 

 
h) Valná hromada schvaluje tyto členy kontrolní a revizní komise: 

Předseda :  Ing. Mužikovská Ludmila 
Členové:  Sláčíková Vlasta, Gargulák Ladislav 
 

i) Valná hromada zvolila členy programového výboru a výběrové komise v souladu 
s platnými stanovami. Jména členů jsou uvedena v příloze č. 1 

 
j) Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2006 ve výši 500,- Kč na 

člena MASH 
 
g) Valná hromada schvaluje odměnu za kvalitní práci v roce 2006 účetní MASH, 

předsedovi a místopředsedovi ve výši dle přílohy č.3   
 

II. Valná hromada MASH bere na v ědomí:  
 
 

a) Zpráva o činnosti MASH za uplynulé období 
 
b) Skutečnost, že výsledek hospodaření MASH bude valnou hromadou schválen až 

po provedení uzávěrky hospodaření MASH za rok 2006 
 
c) Plán činnosti MASH na rok 2007 

 
d) Informace o programu LEADER na rok 2007 a na nové plánovací období          

2007 – 2013  



III. Valná hromada MASH ukládá:  
 

a) Svým členům, kteří v roce 2006 nezaplatili svůj členský příspěvek, aby tak 
neprodleně učinili 

 
b) Účetní MASH rozeslat těmto neplatičům výzvu k úhradě nezaplaceného 

členského příspěvku s uvedením bankovního spojení, které je  KB Vsetín                          
94-2595140297/0100 

 
c) Starostům obcí, aby ve svých zastupitelstvech projednali a chválili své zástupce 

v MASH a aby je seznámili se zněním stanov, s návrhem rozpočtu na rok 2007, 
včetně provedení rozpočtových úprav v souvislosti s placením členského 
příspěvku přímo jednotlivými obcemi 

 
d) Předsedovi MASH provést audit hospodaření za rok 2006 v případě potřeby dle 

pravidel dotačních titulů 
 

e) Manažerovi MASH a programovému výboru vyhledat pro MASH partnerské 
MASH v ČR a zahraničí 

 
f) Předsedovi a manažerovi MASH zajistit návrhy vhodných živnostenských listů pro 

MASH za účelem zpoplatnění určitých služeb pro nečleny MASH a jiné subjekty.  
 

g) Programovému výboru projednat a schválit vhodné živnostenské listy pro MASH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………      …..………………………… 
Ing. Vojtěch Ryza               Miroslav Papšík 
 předseda MASH           místopředseda MASH 
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