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Zápis ze sněmu 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
úterý 21. 11. 2017 od 17.30 

KD Havlovice 

 

 

Program: 

1. Přivítání 

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 

3. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu 

4. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2018 

5. Aktuální stav SCLLD 

6. Bilance činnosti za 10 let fungování MAS 2007–2017 

7. Různé a diskuze 

8. Neformální posezení včetně malého občerstvení 

 

 

1. Přivítání 

Předseda programového výboru Jan Šída pozdravil přítomné, stejně jako starosta hostitelské obce 

Pavel Dvořáček a Miroslava Stárková z Celostátní sítě pro venkov, a předali slovo řediteli MAS Janu 

Balcarovi. 

 

2. Zahájení sněmu MAS, kontrola úkolů z minulých jednání 

Byla provedena kontrola úkolů z minulých jednání, všechny úkoly byly splněny. 

 

3. Volba mandátové a návrhové komise a schválení programu 

J. Balcar informoval o navrhovaném programu sněmu MAS, který byl rozeslán všem partnerům.  

 

Usnesení č. 1: 

Sněm schvaluje program sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. – viz příloha č. 1. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Sněm MAS schválil, aby mandátová a návrhová komise byly sloučeny v jednu komisi a aby pracovala 

v počtu tří členů. Souběžně schválil zapisovatelku a dva ověřovatele zápisu. 
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Usnesení č. 2: 

Sněm schvaluje sloučení mandátové a návrhové komise do jedné, počet členů tři a volbu do 

komise jako veřejnou. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 3: 

Sněm MAS schvaluje sloučenou mandátovou a návrhovou ve složení NO CČSH (Dita Gollová), 

Lesy – voda, s.r.o. (Jan Šída) a ZO ČSCH Úpice (Jan Balcar). 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Usnesení č. 4: 

Sněm MAS schvaluje zapisovatelku Kateřinu Valdovou a ověřovatele zápisu Obec Havlovice 

(Pavel Dvořáček) a TJ Sokol Havlovice (Miloslav Tohola). 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

4. Schválení příspěvku na služby dle partnerské smlouvy na rok 2018 

Sněmu byl představen návrh výše příspěvku na služby pro rok 2018, který zůstává stejný jako v roce 

2017. 

 

Usnesení č. 5: 

Sněm MAS schvaluje výši příspěvku na služby MAS na rok 2018 dle partnerské smlouvy. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

5. Aktuální stav SCLLD 

9. 11. 2017 byla Strategie CLLD definitivně schválena a MAS požádala o finance na její administraci. 

MAS budou postupně doručeny akceptační dopisy. Informace budou na www.kjh.cz.  

 

Sněm bere na vědomí aktuální informaci o strategii CLLD. 

 

6. Bilance činnosti za 10 let fungování MAS 2007–2017 

Sněmu MAS byla představena prezentace činnosti MAS za 10 let jejího fungování. 

 

Sněm MAS bere na vědomí bilanci aktivit MAS za 10 let fungování, tj. 2007–2017. 

 

7. Různé a diskuze 

Proběhla neformální diskuze. 
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8. Neformální posezení 

Sněm MAS vyslechl zprávu sloučené komise; je přílohou 2 tohoto zápisu. 

 

Usnesení č. 6: 

Sněm MAS schvaluje zprávu sloučené návrhové a mandátové komise. 

Hlasování VS: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování SS: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

 

Havlovice, 21. 11. 2017 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Valdová 

 

 

 

Ověřili: Pavel Dvořáček, Miloslav Tohola 

http://www.kjh.cz/

