Zápis z valné hromady zástupců Sdružení právnických osob
Brána Vysočiny ze dne 24.9.2012 v 17.30 v Leskovicích
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvodní slovo předsedkyně pí. Chittusi
Členské příspěvky sdružení pro rok 2012
Členské příspěvky MAS Via Rustica
Dotace MAS Via Rustica
Volby nového vedení
Webové stránky sdružení
Diskuse o převodu finančních prostředků Sdružení

1) V úvodní části přivítala předsedkyně pí. Chittusi všechny přítomné a vyzvala je
k zápisu do presenční listiny. Podle listiny bylo přítomno 11 hlasovných členů.
Zápisem pověřena pí. Zadražilová. Ověřovatel – p. Rajdlík, pí. Houčková.
2) Členské příspěvky sdružení pro rok 2012. Vzhledem k tomu, že na účtě sdružení je
cca 63 tis. Kč, zástupci sdružení se usnesli, že pro rok 2012 nebudou příspěvky
vybírány.
3) Členské příspěvky MAS Via Rustica – pro rok 2012 – stanoveny adekvátně k výši
poskytnutých dotací do jednotlivých obcí – 10 tis. Kč za podpořený projekt v
mikroregionu. Zástupci mikroregionu rozhodli takto: Z mikroregionu budou
příspěvky zaplaceny najednou do MAS Via Rustica a následně budou jednotlivé
subjekty, které dostaly dotaci v našem mikroregionu vyzvány, aby je zaplatily na
účet sdružení.
4) Dotace MAS Via Rustica – pí. Zadražilová, jako členka rady sdružení Via Rustica
seznámila zástupce mikroregionu s poslední možností čerpání z programu Leader –
v dubnu 2013, po té bude zpracovaná nové strategie a podána na SZIF. Doposud ale
nevíme, jak budou v dalších letech dotační mechanizmy nastaveny.
5) Webové stránky – zrušíme stávající www. stránky a pověřujeme pí. Zadražilovou
zřízením jednoduchých nových stránek, Míra Tříska dodá konakt na webhosting.
Budou zde základní informace o mikroregionu a prokliky na stránky jednotlivých
členů. Zařídíme u Pavlíčků – bez redakčního systému.
6) Proběhly volby vedení Sdužení právnických osob Brána Vysočiny - pro období od
1.1.2013 do 31.12.2014. všechny funkce byly jednohlasně ponechány ve stávajících
rukou.
Předseda - zvolena místostarotka Nové Cerekve Adriana Chittusi
1. Místopředseda – zvolen p. starosta Ladislav Brož z Božejova
2. Místopředseda – zvolen p. Milan Zeman z Ústašína
Revizní komise
1. Člen – pí. Stanislava Houčková, 2. Člen p. Zdeněk Pípal, 3. Člen p. Josef Zabloudil
Účetní zůstává nadále paní Eva Zadražilová z Moravče
Různé – na příští schůzi do Božejova a pak v létě do Stříteže.
Zápis sepsala Eva Zadražilová

Ověřili:

