Zápis ze zasedání Členské schůze
občanského sdružení Místní akční skupina Dolní Morava
dne 1.9.2011 na regionálním centru v Hodoníně
Celkem přítomno:

15 z celkového počtu 25 členů

Zapisovatel:

Bc. Eliška Tesaříková

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Zhodnocení ukončených a realizovaných projektů
3. Financování projektu „Život na dolním toku Moravy“
4. Různé
5. Závěr

Bod programu č. 1. -

Zahájení

Jednání zahájil předseda sdružení Ing. Josef Smetana přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že počet přítomných členů občanského sdružení je 15 a tedy Členská schůze je
usnášeníschopná. Dále seznámil přítomné s programem zasedání.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí pro – proti - zdržel se
Usnesení č. 1
Členská schůze schvaluje program zasedání bez připomínek.
hlasování
pro – 15, proti – 0, zdržel – 0
Zapisovatelem zápisu byla určena, Bc. Eliška Tesaříková.
Jako ověřovatelé zápisu byli pro toto zasedání navrhnuti Josef Tichý a Patricia Juráňová.

Bod programu č. 2. -

Zhodnocení ukončených a realizovaných projektů

Ing. Josef Smetana a Patrícia Juráňová seznámili přítomné s realizovanými a ukončenými
projekty a aktivitami sdružení za rok 2010 a 2011:
-

Život na Dolním toku Moravy – ukončený projekt přeshraniční spolupráce ČR – SR.

-

Cesty k sobě – projekt setkávání seniorských organizací – financování z FMP

-

Společné putování a dědictvím regionů – Probíhající projekt spolupráce MAS Dolní
Morava, MAS Strážnicko a MAS Společná cesta

Usnesení č. 2
Členská schůze bere na vědomí zprávu o realizovaných a ukončených projektech MAS
za roky 2010 a 2011.
hlasování
pro – 15, proti – 0, zdržel – 0
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Bod programu č. 3. -

Financování projektu „Život na dolním toku Moravy“

Ing. Josef Smetana seznámil přítomné s nutností zajištění financování realizace projektu
„Život na dolním toku Moravy“. Předpokládané celkové náklady projektu pro MAS Dolní
Morava o.s. jsou ve výši 342.465,50 Kč, z toho dotace je ve výši 84,96%. Je nutné
zabezpečit předfinancování 150.000,- Kč. Ing. Smetana seznámil přítomné s návrhem
všeobecných podmínek obdržených od České spořitelny a.s. na čerpání úvěru ve výši
150.000,- Kč. Dále přítomné seznámil s návrhem smlouvy o úvěru č. 0223280409, a
smlouvy o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/0223280409. Připomínky
nezazněly.
Usnesení č. 3
Členská schůze projednala a schvaluje smlouvu o úvěru č. 0223280409 a smlouvu o
zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/0223280409 na zajištění financování realizace
projektu „Život na dolním toku Moravy“ obdržené od České spořitelny, a.s., při max.
úvěrové výši 150.000,- Kč, při úrokové sazbě ve výši základní úrokové sazby České
spořitelny se snížením o marži 2,39 % per annum, dobou splatnosti do 31.12.2012 a zajištění
Smlouvou o zastavení pohledávek z vkladů na účtu č. ZÚ/0223280409.
Členská schůze dále pověřuje předsedu sdružení Ing. Josefa Smetanu podepsáním těchto
smluvních dokumentů mezi MAS Dolní Morava, o.s. a Českou spořitelnou a.s.
hlasování
pro – 15, proti – 0, zdržel – 0

Bod programu č. 4. -

Různé

Členové krátce diskutovali nad aktuální problematikou v oblasti dotační politiky pro
venkovské oblasti a EU.

Bod programu č. 5. -

Závěr

Předseda Ing. Josef Smetana poděkoval všem přítomným za účast na zasedání Členské
schůze a toto zasedání ukončil v 19:00.
Zapsala: Bc. Eliška Tesaříková
V Hodoníně dne 1. září 2011
předseda sdružení:

Ing. Josef Smetana

……………………………….

člen:

Josef Tichý

………………………………

člen:

Patrícia Juráňová

………………………………
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