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Zápis ze 15. jednání Valné hromady Podhůří Železných hor, o.p.s. 

konané dne 25.6.2018 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zapisovatel: Jana Baladová 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloš Uchytil 

 

Mandátová komise: Ing. Vladimír Jiša, Hana Hochmanová 

 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 

3. Zpráva ředitelky MAS o činnosti kanceláře 

4. Výroční zpráva MAS 2017 – schvalovací proces 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

Ing. Karel Musílek, předseda programového výboru přivítal přítomné a v 14:05 h. zahájil 

jednání. 

 

 

1. Schválení programu 

Ing. Karel Musílek představil upravený program jednání. 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

7. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a mandátové komise 

8. Zpráva ředitelky MAS o činnosti kanceláře 

9. Výroční zpráva MAS 2017 – schvalovací proces 

10. Žádost o rezignaci člena programového výboru 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

 

Usnesení č. 1/15 

Valná hromada schvaluje program jednání v předeslaném znění 



 

Podhůří Železných hor o.p.s. 
582 76 Maleč 48 

IČO:27494373 

 
 

 

 

Hlasování:  Pro:22  Proti:0  Zdržel se:0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Usnesení č. 2/15 

Valná hromada schvaluje zapisovatele zápisu – Janu Baladovou, ověřovatele zápisu Ing. 

Miloše Uchytila, složení mandátové komise: Ing. Vladimír Jiša a Hana Hochmanová 

 

Hlasování:  Pro: 22   Proti:0  Zdržel se:0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

Vyjádření mandátové komise: Valná hromada je usnášeníschopná, hlasování se může 

právoplatně zúčastnit 22 hlasů. Aby byla splněna podmínka, že veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % rozhodovacích práv, bude proveden přepočet 

hlasů dle tabulky „Hlasovací práva“, která byla připravena Státním zemědělským 

intervenčním fondem. Zástupci sektorů a skupin tedy mají tuto velikost hlasů: 

- každý zástupce ze zájmové skupiny ekonomická má 0,75 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny sociální, kulturní má 2,06 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny sportovní má 1,65 hlasů 

- každý zástupce ze zájmové skupiny veřejná správa má 0,63 hlasů. 

 

 

 

Usnesení č. 3/15 

Valná hromada bere na vědomí zprávu ředitelky MAS o činnosti a hospodaření MAS. 

 

Hlasování: Pro: 22   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení č. 4/15: 

Valná hromada Podhůří Železných hor schvaluje Výroční zprávu za rok 2017. 

 

Hlasování: Pro: 22   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 
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Valná hromada Podhůří Železných hor bere na vědomí žádost o rezignaci člena 

programového výboru. Ukládá kanceláři MAS oslovit jiné členy MAS s nabídkou stát se 

členem programového výboru.  

 

 

Diskuse: 

Valná hromada ukládá kanceláři MAS do příštího zasedání porovnat počet a záměr projektů 

podaných do výzev v MAS v okolním území.   

 

 

Závěr 

Předseda programového výboru Pan Musílek poděkoval všem zúčastněným členům a ukončil 

jednání valné hromady v 15:20 hod. 

 

Předseda: Ing. Karel Musílek     

 

 


