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Protokol  
z Výročního valného shromáždění 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory 
 

Středa 24. 3. 2009 - od 18.00 – Bowling Bar  
Rtyně v Podkrkonoší 

 
Program: 

1. Přivítaní přítomných členů, hostů a zástupců Zemědělské agentury (ing. Václav 
Vopařil). Schůzi řídil Jan Balcar. 

2. Volba komisí  
– mandátová – Vladimír Diblík, Robert Hager, Petr Kalousek 
– návrhová – Pavel Dvořáček, Miloš Tohola, Jaroslav Balcar 

3. Zpráva činnosti za rok 2008 – byla představena Závěrečná zpráva. Dokument 
mapuje činnost o.p.s. za uplynulý rok. Přítomní schválili znění. 

4. Zpráva hospodaření za rok 2008 – byla přednesena zpráva o hospodaření za 
rok 2008. Daňové přiznání bylo odevzdáno. Informace jsou obsaženy 
v závěrečné zprávě. Přítomní schválili znění. 

5. Návrh činnosti v roce 2008 včetně rozpočtu – byly zveřejněny návrhy činnosti 
a rozpočet na tento rok. Přítomní schválili obsah.   

6. Volby do orgánů o.p.s. – v letošním roce bude dle statutu nutné zvolit 2 členy 
ve správní radě a 1 člena v dozorčí radě. Současní představitelé vyzvali 
případné zájemce, aby se hlásili. 

7. LEADER EU 
Žádost byla podána v říjnu 2008. Prošla všemi administrativními kontrolami. 
Výsledky čekáme v první polovině dubna 2009. 

8. Členské příspěvky a statut 
Členství jako bonus – Naše organizace by nemohla existovat nebýt 
obětavosti členů a především aktivních členů v orgánech o.p.s.  
Návrh na usnesení: 
Každý příjemce dotace, který bude realizovat svůj projekt prostřednictvím MAS 
KJH v rámci její Strategie rozvoje území, uhradí 5 procent z fakticky získaných 
peněz. Tato částka bude použita na rozvoj, práci a fungování MAS. Členství v 
MAS bude součástí hodnotících kritérií při výběru projektů.  
 
Usnesení byl přijato. Valné shromáždění pověřuje vedení MAS KJH: právně 
sladit uhrazení 5% příspěvku z fakticky získaných peněz.  
 
Služby pro členy jsou zdarma – poradenství, valná shromáždění, schůze, 
práce SR a DR, o.p.s. si shání na svoji činnost finance, cesta na Slovensko atd. 
 
Návrh na usnesení: 
Členské příspěvky – 100 Kč – fyzická osoba, 200 Kč – právnická osoba. 
 
Usnesení byl přijato. Členské příspěvky na rok 2009 budou uhrazeny 
prostřednictvím účtu do 30. 6. 2009. Na webových stránkách bude oznámeno 
číslo a účelový znak. 
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Současně bylo odsouhlaseno, aby se připravil návrh na změny ve statutu.  
 

9. Různé  
- Jan Balcar oznámil zájezd do Mikroregionu Poondavie. Zájemci se mohli 
přihlásit přímo. Bližší informace na www.kjh.cz a představil přítomné 
pracovníky o.p.s. 
- byly předneseny zprávy mandátové a návrhové komise 
- za člena MAS byla přijata ZŠ a MŠ Havlovice 

 
Rtyně v Podkrkonoší, 24. 3. 2009 
 
Zapsal: Jan Balcar 
 
Ověřili: Jiří Hanuš, Ladislav Grega  


