

schvaluje program jednání valné hromady



schvaluje členy mandátové a návrhové komise



schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS ČR za rok 2011 včetně informace o plnění plánu práce pro rok 2011



schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS ČR za rok 2011



schvaluje nepřijetí zprávy kontrolní komise NS MAS ČR



schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 201 192,21 Kč



schvaluje využít výsledek hospodaření za minulá účetní období ve výši 833 229,65 Kč a jeho rozdělení na vlastní
jmění ve výši 500 000 Kč a rezervní fond ve výši 333 229,65 Kč.



schvaluje plán práce na rok 2012



schvaluje předložený rámec rozpočtu pro rok 2012



schvaluje směr vyjednávání k naplnění cíle zajistit aplikaci metody Leader v co největším množství operačních
programů



bere na vědomí jmenování zapisovatele Valné hromady (Mgr. Olga Špiková) a ověřovatele zápisu z jednání
valné hromady (Ing. Jozef Jančo) řídícím jednáním



bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (98 členů)



bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS ČR za rok 2011



bere na vědomí návrh Kontrolní komise snížit v dalším volebním období počet členů komise na 5



bere na vědomí plnění cílů Národního strategického plánu LEADER 2014+



bere na vědomí zprávy z pracovních skupin



bere na vědomí informace o zřízení a činnosti vyjednávacího týmu



bere na vědomí návrh podrobného rozčlenění rozpočtu pro rok 2012 jako rámec činností sekretariátu, Výboru a
pracovních skupin



přijímá materiál „Komunitně vedený místní rozvoj v praxi ČR“ a pověřuje Výbor jeho prosazováním



pověřuje výbor NS MAS zajištěním optimalizace právní formy NS MAS k naplnění cíle fungování jako profesní
organizace MAS



pověřuje výbor zpracováním systému certifikace administrativních postupů a tvorby orgánů MAS pro zajištění
maximální transparentnosti jejich činností v rámci dotačních programů



pověřuje členy kontrolní komise optimalizací práce komise a zpracováním plánu práce kontrolní komise



ukládá kontrolní komisi přepracovat Zprávu kontrolní komise do 31. 3. 2012 a předložení této zprávy
prostřednictvím Výboru členům NS MAS ČR.

