Zápis ze zasedání valné hromady Místní akční skupiny Šipka
Datum: 10.1.2014
Místo: MěÚ Pelhřimov
Účast: viz prezenční listina
1. Seznámení členů s probíhajícími projekty
Získání dovedností k sestavení ISÚ MAS Šipka – seznámení členů s dosavadním průběhem projektu a
s plánovaným pokračováním včetně udržitelnosti.
Shrnutí výstupů z dokončeného projektu WE SHARE
Plánované zapojení se do projektů OPTP – MAS Šipka se pokusí získat podporu na sestavení SCLLD

2. Schválení implementační části ISÚ
Implementační část ISÚ byla schválena dle návrhu s tím, že se bude nadále upravovat dle vývoje
požadavků na certifikaci MAS. Po jasném výstupu bude znovu tato část schválena (může být i po
dokončení projektu Získání dovedností k sestavení ISÚ MAS Šipka)
3. Volba všech orgánů MAS Šipka
Dle Implementační části ISÚ byly ustanoveny následující orgány, do kterých byli zvoleni členové
Výkonná rada
Mgr. Daniela Havlíčková - předseda
Miroslav Marek - místopředseda
Leopold Bambula - místopředseda
Výběrová komise
Mgr. Daniela Havlíčková
Miroslav Marek
Leopold Bambula
Tomáš Zelenka
Tomáš Krátký
Programový výbor
Mgr. Daniela Havlíčková
Miroslav Marek
Leopold Bambula
Monitorovací a kontrolní výbor
Iva Havlíčková
Luboš Rafaj
Jiří Jejkal

4. Schválení tréninkové výzvy
Tréninková výzva byla dle návrhu schválena a bude na ní odzkoušený postup administrace dle
Implementační části ISÚ
5. Schválení přípravy nových stanov a změny právní formy organizace
Jednotlivé orgány a jejich kompetence budou začleněny do nových stanov, které budou sestaveny až
na základě vyhlášení podmínek certifikace MAS a dojde v nich ke změně právní formy organizace a to
z občanského sdružení na spolek.
6. Připomínkování analýzy území pro sestavení ISÚ
Dle podnětů přítomných členů budou doplněny souhrnné popisy a grafy k provedeným analýzám.
7. Přihláška do NS MAS ČR
Byla projednána možnost přihlásit se do NS MAS ČR. Předběžně došlo k odsouhlasení, nicméně
s přihlášením se počká do schválení OPTP, k jehož administraci budou potřeba součinnost NS MAS
ČR.

Zapsal Jiří Veselka

Ověřila Mgr. Daniela Havlíčková

