Zápis

ze zasedání zástupců Sdružení právnických osob Brána Vysočiny
ze dne 9.9.2010 v 18.00 v Ústrašíně

Přítomni – viz prezenční listina

Program:
1)

Úvodní slovo předsedy p. Brože

2)

Slovo hosta – zástupce policie ČR p. Pavla Kapouna

3)

Seznámení s finanční zprávou sdružení

4)

Diskuse o převodu finančních prostředků sdružení

5)

Možnost dotací z MAS Via Rustica

Různé:
1) V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a vyzval je k zápisu do presenční
listiny. Podle ní bylo přítomno 14 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí. Zadražilová.
2) Zástupce policie p. Kapoun seznámil přítomné s tím, kdo má jednotlivé obce na starosti,
nabídl přednášky pro důchodce – jak se bránit podomním prodejcům apod.
Požádal o spolupráci občanů – upozorňovat na jakýkoliv jev, který není obvyklý – zapsat číslo
auta, přesný čas a datum...., dále upozornil na množící se krádeže v Kauflandu. Kontakty: –
Sígrt – 607715271
- Kapoun – 728817826
Hlášení horká linka: – pevná linka 974274700, mobil 725514731
3) Účetní pí. Zadražilová obeznámila členy Sdružení s finanční zprávou za rok 2009, zástupci
sdužení zprávu odsouhlasili a členové revizní komise ji podepsali.
- Pro rok 2010 a 2011 rozhodli zástupci sdružení, že nebudou vybírány příspěvky
4) Diskuse nad vedením účtu v České spořitelně rozhodla, že peníze budou převedeny na účet
poštovní spořitelny – zařídí Brož, Blažek, Zadražilová
5) Na možnost čerpání dotací z MAS Via Rustica upozornila Eva Zadražilová. Jednotlivé
programy, ze kterých je možno žádat jsou vyvěšené na www.visarustica.cz, kontaktní osobou
pro vyřizování dotací je pan Petr Holenda – mob. 721672574. Je ochotný, poradí….

Různé:
Upozornění předsedy – po volbách každý zvolí ve své obci dva zástupce mikroregionu! A
nahlásí nové zástupce předsedovi.
Nabídka p. Brože – katalog pracovního zařazení
Postup při skončení volebního období – může přeposlat Zadražilová
Kritika webových stránek – nejsou aktualizace – zařídí Zadražilová, Kottová
Všichni by měli na stránky posílat aktuality ze svých obcí
Pozvánka na Agrární den v Pelhřimově

Zápis sepsala Eva Zadražilová

