Zápis ze zasedání náhradní valné hromady občanského sdružení
MAS VODŇANSKÁ RYBA konaného dne 9.4.2009, od 14,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ražicích
Přítomni: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti MAS v roce 2008, výsledek hospodaření MAS za rok
2008
3. Strategický plán Leader MAS
4. Plán činnosti a rozpočet MAS na rok 2009
5. Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz MAS v roce 2009
6. Doplnění členů Rady MAS
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr
Ad 1) Zahájení
Předseda MAS p. Němejc přivítal přítomné členy. Jednání náhradní valné hromady
vede předseda MAS p. J. Němejc. Zápisem pověřena p .M. Jestřábová. Ověřovateli
zápisu pověřeni p. F. Valvoda, Ing. J.Pexídr. Poté p. předseda seznámil přítomné
s navrženým programem - program v pozvánce byl pozměněn přesunutím bodu 6 na
3. místo v pořadí jednání.
Bylo jednomyslně schváleno.
Ad 2) Informace o činnosti MAS
Předseda MAS informoval členy o činnosti sdružení od minulého zasedání Valné
hromady. Informoval členy o výsledku hospodaření za rok 2008.
Bylo vzato na vědomí.
USNESENÍ: Valná hromada OS bere na vědomí zprávu o činnosti
sdružení v roce 2008.
Valná hromada OS schvaluje výsledek hospodaření za rok 2008.
Ad 3) Aktuální informace – Strategický plán Leader MAS na období 2007 – 2013
Předseda MAS a manažer MAS V.Drye informovali přítomné členy o aktuálním stavu
žádosti o realizaci SPL, konečné výsledky 2.kola dosud nebyly zveřejněny.
Bylo vzato na vědomí.
USNESENÍ: Valná hromada OS bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu
žádosti o realizaci SPL.
Ad 4) Plán činnosti a rozpočet MAS na rok 2009.
Předseda MAS předložil plán činnosti na rok 2009, ve dvou variantách v závislosti na
získání či nezískání dotace SPL. Obě varianty jsou obsaženy v příloze.
Bylo jednomyslně schváleno.
Předseda MAS předložil návrh rozpočtu MAS na rok 2009 – viz příloha.
Navrhuje ponechání členského příspěvku na rok 2009 ve výši 2000,- Kč.

Bylo jednomyslně schváleno.
USNESENÍ: Valná hromada OS schvaluje plán činnosti MAS na rok 2009.
Valná hromada OS schvaluje rozpočet MAS na rok 2009.
Valná hromada OS schvaluje členský příspěvek na rok 2009
ve výši 2000 Kč.
Ad 5) Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz MAS v roce 2009
Dále předseda MAS podal návrh o podání žádosti na příspěvek na provoz a činnost
MAS v rámci Jihočeského krajského programu na podporu MAS v roce 2009.
Bylo jednomyslně schváleno.
USNESENÍ: Valná hromada OS schvaluje podání žádosti o příspěvek na
provoz MAS v rámci Jihočeského krajského programu na podporu MAS
v roce 2009 a pověřuje podáním této žádosti předsedu MAS p. Němejce.
Ad 6) Doplnění členů rady MAS
Předseda MAS předložil členům návrh Rady sdružení na rozšíření členů Rady MAS
Vzhledem k malému počtu přítomných se nikdo do práce v radě nepřihlásil.
Bylo vzato na vědomí.
Ad 7) Různé
Ukončení členství neplatičů – z důvodů nezaplacení členských příspěvků podal
předseda návrh na ukončení členství těchto subjektů:
Nadace TOMISTOMA, Střední rybářská škola Vodňany, Jitka Bernklauová, Petr
Kornoušek.
Bylo jednomyslně schváleno.
USNESENÍ: Valná hromada OS schvaluje ukončení členství těchto
subjektů: Nadace TOMISTOMA, Střední rybářská škola Vodňany, Jitka
Bernklauová, Petr Kornoušek.
Ad 8) Usnesení
Předseda MAS přednesl návrh na usnesení.
Bylo jednomyslně schváleno
Ad 9) Závěr
Jednání ukončeno v 16.30 hodin. Další jednání bude svoláno pozvánkou, termín
bude upřesněn.
Jaroslav Němejc
předseda sdružení
Zapsala: M. Jestřábová
Ověřil: F. Valvoda
Ing. J. Pexídr

