
Zasedání Správní rady MAS Královská stezka dne 21.1.2013 od 16:00 hodin

 

Zapisovatel: Karolína Ortová 

Ověřovatel 1: Josef Kolář 

Ověřovatel 2: Jana Hormandlová 

Program: 

1. Aktuality 

Jednání o přípravě Valné hromady, příprava prezentace, občerstvení a prostor. 

2. Příprava na Valnou hromadu 

Jednání o způsobu hlasování. Návrh na složení hodnotící komise, která bude počítat hlasy, dále 

zapisovatele a ověřovatelů. 

3. Návrhy na nové členy SR, DR 

SR – Petr Zadina – DSO Krupsko, Václav Vacek – zemědělský podnikatel, David Šimánek – podnikatel. 

DR – Václav Jarolím – městys Uhelná Příbram, Pavel Kopecký – TJ Sokol Golčův Jeníkov. 

O budoucích členech Správní rady a Dozorčí rady bude hlasováno na Valné hromadě zúčastněnými 

členy. Návrh na ponechání aktuálního složení Výběrové komise bude taktéž předložen na Valné 

hromadě.  

4. Platby na obyvatele v MAS 

Správní rada již na předchozích zasedáních odsouhlasila návrh na zavedení poplatků za obyvatele na 

přechodné období 3 let. Návrh bude na Valné hromadě podán takto: 

- obce do 1000 obyvatel – 8 Kč 

- obce nad 1000 obyvatel – 4 Kč 

Na Valné hromadě bude odůvodněno, proč chce MAS tyto poplatky zavést. 

5. Plány na rok 2013  

Příprava nových projektů spolupráce, realizace stávajících projektů spolupráce, realizace projektů V. a 

VI. Výzvy MAS, pořádání kulturních a společenských akcí v regionu MAS… 

6. Zpráva Dozorčí rady 



Paní Marie Ostatnická – předsedkyně Dozorčí rady, předává Správní radě informaci o tom, že Dozorčí 

rada neshledala žádné pochybení ve vedení hospodaření MAS. 

7. Hospodaření MAS 2012 

Správní rada nechává hlasovat o hospodaření MAS Královské stezky za rok 2012: 

Pro:7   Proti: 0    Zdržel se:0 

Správní rada odsouhlasila hospodaření MAS Královská stezka za rok 2012.  

8. Výběrové řízení activepoint 

Správní rada se seznámila se závěry výběru dodavatele Activepoint cesta ke spolupráci, z výběrového 

řízení byla vybrána nejlevnější nabídka pana Jaroslava Roubíka. Správní rada odsouhlasila tento 

výběr. 

Pro:7   Proti: 0    Zdržel se:0 

9. Výběrová komise 

Dne 4.2. proběhne zasedání výběrové komise a veřejná prezentace projektů na MAS KS, zaměstnanci 

pošlou co nejdříve rozpis. 

10. Dotazy a diskuse 

Dotazy nejsou, jednání Správní rady bylo ukončeno před 17. hodinou.  


