Choceň, 9. října 2018
6

Přítomni: dle prezenční listiny
Z jednání byl pořízen audiozáznam, který je uložen v kanceláři NS MAS.

1. Zahájení Valné hromady předsedou NS MAS
Jednání Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) zahájil Ing. Jiří Krist
(Místní akční skupina Opavsko z. s.) v 9:40.
Řízením jednání Valné hromady byla pověřena místopředsedkyně NS MAS Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov
o.p.s.). Předsedající Valné hromady Jana Kuthanová přivítala přítomné a konstatovala, že:
Valná hromada byla schválena Výborem NS MAS dne 14. 3. 2018 usnesením 2/11 na 9. 10. 2018. Program Valné
hromady byl odeslán členům 21 dní před dnem konání Valné hromady, a to 17. 9. 2018. Podklady byly odeslány
členům nejpozději 7 dní před jejím konáním dne 2. 10. 2018, byly splněny všechny podmínky pro svolání Valné
hromady. Aktuální stav členů NS MAS ke dni konání Valné hromady je 167. Počet přítomných členů s hlasem
rozhodujícím v době zahájení VH je 125. Valná hromada je usnášeníschopná, jelikož je přítomna nadpoloviční
většina členů.

2. Úvodní slovo hostitelů a hostů
Jiří Krist představil přítomné hosty a předal jim slovo. Poté představil místopředsedy NS MAS – Janu Kuthanovou
(MAS Hradecký venkov o.p.s.), Jana Floriana (MAS Český Západ z.s.) a omluvil Ing. Františka Wintera (MAS Horní
Pomoraví o.p.s.). V neposlední řadě poděkoval České spořitelně a.s., která na pořádání Valné hromady poskytla
finanční dar, a Václavu Pošmurnému, jež tuto podporu před lety vyjednal.
Hosté:
Ing. Vojtěch Štancl
Bc. Martina Lorencová
Mgr. Zdeněk Semorád
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Ing. Petra Chvatíková
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.

místostarosta města Choceň
Ředitelka MAS Nad Orlicí, o.p.s.
náměstek pro řízení sekce evropských programů, MMR
místopředseda, SMS ČR
Odbor regionální politiky, MMR
Odbor regionální politiky, MMR
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3. Programové období 2021+ a role MAS - Zdeněk Semorád, MMR
Pan náměstek Zdeněk Semorád vystoupil s prezentací: „Programové období 2021+ a role MAS“. Seznámil
přítomné s návrhem legislativního rámce, hlavními zásadami, i dalšími kroky, které ČR čekají při přípravě nového
programového období. (viz. http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/MMR_IROP_MAS_Choceň.pdf).
Dle návrhu legislativního rámce se očekává, že dojde ke zvýšení financování z národních zdrojů. 75 % prostředků
bude koncentrováno na první 2 politické cíle – „inteligentnější a zelenější Evropa“, což nekoresponduje s potřebami
a cíli územních partnerů. Bude uplatňováno pravidlo n+2. Prostředky na Technickou pomoc v ERDF budou sníženy
na 2,5 %.
V souvislosti s CLLD pan náměstek zmínil záměr o soustředění nástrojů (MAPy, KAP, RAP, strategie ITI, IPRÚ, CLLD
a KPSVL) do jednoho nástroje/dokumentu v rámci jednoho území (kraje), na kterém se domluví aktéři v území.
Po ukončení prezentace následovala diskuze.
Jiří Krist uvedl, že snížení míry podpory z EU a navýšení národních/vlastních zdrojů považuje za velké riziko. Jeho
dotaz směřoval na spolufinancování v LEADERU- zda bude možné vyjednat stejné podmínky jako ve stávajícím
programovém období. Dle Zdeňka Semoráda to bude velmi složité. Jiří Krist apeloval na vyváženost míry dotace
s administrativní náročností a riziky.
Karel Hošek (MAS Horní Pomoraví) požádal o vysvětlení „sjednocujícího“ dokumentu v územích. Zdeněk Semorád
reagoval, že ve sjednocujícím dokumentu (nikoli strategie) budou specifikovány kompetence jednotlivých aktérů
v území k regionům (krajům).
Tomáš Šulák (MAS Moravská brána) se otázal, zda si MMR dovede představit MAS v roli platební agentury. MMR
nevidí toto jako preferenci. Upřednostňuje, aby se počet zprostředkujících subjektů nerozšiřoval.
Dagmar Quisková (MAS Hlučínsko) požádala o vyjasnění, jakým způsobem MMR docílí zajištění rovnocenné
komunikace všech aktérů v území (města, MAS, kraj). Zdeněk Semorád ujistil přítomné, že krajské samosprávy
nemohou rozhodovat o výši prostředků v rámci CLLD. Zopakoval, že účelem je komplexní náhled na území tak, aby
byly odstraněny duplicity v řešených opatřeních.

4. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem (zapisuje průběh jednání a následně ho kontroluje dle pořízeného záznamu) byla určena Blanka
Horáková.
Ověřovatelé zápisu byli jmenováni Petr Žůrek a Markéta Pošíková.
Usnesení Valné hromady NS MAS 1/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje zapisovatele Blanku Horákovou a ověřovatele zápisu Markétu Pošíkovou a Petra
Žůrka
Pro: Optická většina
Schváleno

5. Schválení programu
Jana Kuthanová přečetla program jednání, který byl zaslán v podkladových materiálech a zveřejněn na webových
stránkách. Jaroslava Sajfrtová, členka Kontrolní komise požádala o doplnění bodu programu o Zprávu kontrolní
komise za rok 2017, která nebyla samostatným bodem jednání. Zpráva kontrolní komise bude zařazena před bod
7 – Výroční zpráva NS MAS za rok 2017.

Minimální hranice pro schválení změny programu jsou 2/3 přítomných členů, tzn. 84 členů
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Usnesení Valné hromady NS MAS 2/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje upravený program jednání Valné hromady – zařazení Zprávy Kontrolní komise
za bod 6 - Zpráva o činnosti NS
Pro: 112
Proti: 0
Schváleno

6. Zpráva o činnosti NS
Zpráva o stavu NS MAS
Jiří Krist přednesl zprávu o stavu NS MAS – představení 6 strategických cílů, včetně cílů do roku 2019.
Strategické cíle:
Stabilizace - strategie MAS schváleny, vyjma jedné; implementace některých je problematičtější (jde
o tzv. spící MASky); úzká spolupráce s ministerstvy
Kvalita – systém hodnocení kvality – dobrovolný a postavený na vzájemném srovnávání
Vzdělávání – Akademie LEADER , organizace tematických seminářů
Podpora rozvoje MAS – výklad pravidel OP, krajská setkání, činnost pracovních skupin (v roce 2018
rozšíření o 3 odborné pracovní skupiny); v roce 2019 posílení týmu OPTP
Prezentace MAS – zpracována PR strategie, tiskové zprávy, rozhovory, budování vztahů s novináři,
prezentace NS MAS na akcích (Země živitelka, Agrokomplex, Konference Venkov); spuštění webu
www.mistniakcniskupiny.cz ; do roku 2019 další rozšiřování aktivit v rámci PR, příprava pilotního kola
soutěže „LEADER českého venkova“
Partnerství, principy, filozofie – budování funkčního partnerství pro venkov; spolupráce s územními
a dalšími partnery a institucemi, např. Asociací malých a středních podniků, krajskými inovačními centry
Vyhodnocení ankety k hodnocení činnosti NS MAS
Petr Čáp poděkoval MAS vyplnění dotazníku (odpovědělo 111 respondentů z 89 MAS). MAS vidí prostor
pro zefektivňování práce NS MAS. V nejbližší době jsou naplánována jednání s krajskými zástupci (Pardubický kraj,
Vysočina) ohledně vylepšování činnosti NS MAS.
Z šetření dále vyplynulo, že podstatná část respondentů (69 %) si není zcela jistá, proč je členem NS MAS. Úkolem
kanceláře a předsednictva bude členům znovu vysvětlovat, v čem spočívá činnost a výhody členství v síti.
Respondenti vyslovili zájem o další služby:
Informovanost členů - uspořádání kulatého stolu s tématem nastavení správného toku informací
k členům
Hájení zájmů členů – lobbing
Podpora CLLD – posílení týmu OPTP
Zvyšování odbornosti členů (Akademie LEADER)
Zvyšování povědomí o LEADER/CLLD – TV spoty, on-line kampaně, apod.
Management organizace – vytvořen aktuální organigram
Kompletní výsledky dotazníkového šetření viz. http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/Výstup-zdotazníku-hodnocení-činnosti-NS-MAS.pdf.
Dále byly představeny změny webových stránek www.nsmascr.cz – nové záložky, vč. OP 2012-2020, kalendář akcí
a termínů, pracovní skupiny. Byl spuštěn web pro veřejnost – www.mistniakcniskupiny.cz.
Zprávy z činnosti pracovních skupin
PS Mezinárodní spolupráce
Radim Sršeň (MAS Šumperský venkov) seznámil přítomné s činností pracovní skupiny v uplynulém období
(kompletní prezentace viz. http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/PS-Mezinárodní-spolupráce_VHChoceň.pdf), informoval o proběhlých zahraničních cestách, jejichž předmětem byla
zejména účast
na konferencích, zastupování NS MAS v ELARD a Prepare, ale také rozvoj projektů spolupráce.
Vyzdvihl koncept Chytrého venkova/Smart villages. MAS by se měly chopit funkce tzv. inovačního brokera a stát
se zprostředkovali této politiky tak, obdobně jak je tomu u MAPů.
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PS Vzdělávání
Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) shrnula činnost pracovní skupiny za rok 2018. Uvedla, že jde
o celorepublikový tým, s
11 aktivními členy, kteří mají zároveň své zástupce (viz.
http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/PS-Vzdělávání_VH-Choceň.pdf).
Většina práce pobíhá přes komunikaci emailem a přes FB, jsou pořádána vícedenní setkání (Loučná nad Desnou
7. a 8.6.2018). PS zastupuje národní sít v Monitorovacím výboru a plánovací komisi MŠMT. 7. a 27.11. proběhne
školení pro šablony II v Praze a Pardubicích.
Realizace MAPů je typem komunitní práce, jejíž výsledky začínají být v území pomalu vidět.
Markéta Pošíková dále vyzdvihla spolupráci se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV), jejíž stěžejní
aktivitou je „Úspěch pro každého žáka“ s cílem zlepšení vzdělávání každého jednotlivého dítěte. 30.11. a 1.12.
proběhne společná konference za účasti neziskových organizací a MAS.
Na závěr zmínila Akademii LEADER – systém vzdělávání pro pracovníky MAS. Návrh je připraven, lektoři taktéž.
PS Enviro
Marek Hartych (MAS Český Sever) představil náplň a činnost PS, neboť jde o novou pracovní skupinu (prezentace
viz. http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/PS-Enviro_VH-Choceň.pdf). Pracovní skupinu tvoří
10 členů, již v červenci proběhlo první neoficiální jednání v Kyjově. Jde o uplatnění metody LEADER v oblasti
ochrany přírody a životního prostředí. Byla založena FB skupina, byl zpracován dotazník mezi členy ohledně
nastavení činnosti. Proběhlo první jednání s Ing. Křížem, náměstkem MŽP pro řízení sekce fondů EU. Uvažuje se
podání žádosti o dotaci národního dotačního titulu pro neziskové organizace s tématem klimatická změna
v intravilánech. Zvažuje se také možnost výjezdu do Irska – načerpání zkušeností v zemi, která má bohaté
zkušenosti v oblasti ochrany přírody.
Chytrý venkov
Miloslav Oliva (Region Pošembeří) uvedl svůj příspěvek představením „bible“ problematiky chytrého venkova –
brožury vydané ENRD a přeložené MZe „Chytrý venkov – obnova a rozvoj služeb na venkově“ (rural review č. 26.),
která je již k dispozici k stažení taktéž na stránkách NS MAS, záložce Pracovní skupiny/Chytrý venkov. Celá
prezentace viz. http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/PS-Chytrý-venkov_VH-Choceň.pdf).
Téma chytrého venkova je průřezovým tématem, v rámci NS MAS bude probíhat spolupráce s dalšími pracovními
skupinami (např. PS Vzdělávání).
PS LEADER
Jan Florian (MAS Český Západ) seznámil přítomné s výsledky práce PS LEADER. PS má 30 členů rozdělených do
5 podskupin podle OP. Způsob práce spočívá spíše v ad-hoc konzultacích, připomínkování pravidel, resp. změn
pravidel OP. Z poslední doby došlo k připomínkování nové verze MPIN, revize výzev ŘO IROP v 4.1, minimálních
požadavků a revize pravidel pro režijní výdaje, kde se podařilo navýšit hrubých mezd manažerů a ostatních
pracovníků o 10 %. Dále byla připomínkována pravidla v PRV (změna ISg, milníky, změna pravidel 19.2.1 pro rok
2019, článek 20), v OP Z byly stanoveny fixní termíny pro vyhlašování výzev (únor, duben, srpen a září), v rámci OP
ŽP došlo k přidání nových aktivit (více viz. prezentace http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/PSLEADER_VH-Choceň.pdf).
Jana Kuthanová poděkovala všem vystupujícím v rámci bloku 6 a vyhlásila přestávku na oběd mezi 12:30-13:15.

Nové programové období a role MAS v ESIF a PRV
Bod přednesen v rámci odpoledního bloku v 14:10.
Nejprve vystoupil Jiří Krist si informacemi a výhledem k vyjednávání období 2021+.
EK navrhla 5 cílů politik - inteligentnější, nízkouhlíková a zelenější, propojenější, sociálnější Evropa a Evropa bližší
občanům. Někteří puristé vidí roli MAS jen v pátém cíli. Názor NS MAS je, že komunitní přístup je jen prostředkem,
jak k lidem dostat další 4 cíle EK. NS MAS bude také hájit, aby evropské cíle byly naplňovány velkým množstvím
malých projektů, projektů napříč cíli EK. NS MAS vidí potenciál MAS v 61 ze 141 navržených aktivit EK.
Dále vystoupil Jan Florian a představil cíle NS MAS při přípravě nového programového období (také viz.
http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/VH-NSMAS-Florian-LEADER2020plus.pdf)
- Standardizace MAS – v případě změn v území MAS
- Výběr strategií CLLD co nejdříve (r. 2020), spíše aktualizace než tvorba nových strategií
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- navazující tvorba programových rámců v průběžné komunikaci s ŘO
- jednodušší způsob výběru projektů
- jednodušší způsob vykazování (nepřímé náklady, paušály)
- větší důraz na animaci a kvality týmu MAS (více prostoru pro vzdělávání)
- větší spolupráce s dalšími partnery v území (ITI, kraje)
Jan Florian představil návrh zadání pro vyjednávací tým LEADER/CLLD 2020+:
1) Uplatnění metody LEADER/CLLD v maximálním množství OP tak, aby bylo možné pokrytí co největšího
spektra potřeb rozmanitých typů venkovských území
2) Při tvorbě Strategie CLLD 2020+ respektovat suverenitu MAS, nestanovovat nadbytečné požadavky nad
rámec Nařízení EK a pokud možno vycházet co nejvíce z aktualizace stávajících Strategií CLLD 2014-20
3) Snížit objem administrace a byrokratické zátěže, nadbytečné nebo nefunkční postupy a procesy
optimalizovat a využít kapacity MAS na animaci území a posílení metody LEADER
Usnesení Valné hromady NS MAS 8/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje Návrh zadání pro vyjednávací tým pro LEADER/CLLD 2020+
Pro: optická většina
Schváleno
Představení cílů a aktivit NS MAS v roce 2019
Jana Kuthanová informovala, že podstatné již bylo řečeno v rámci podbodu Zpráva o stavu NS MAS.
Seznámila přítomné s návrhem uspořádání volebního jednání Výboru NS MAS v březnu 2019. Všechny krajské sítě
dostaly od Výboru NS MAS pokyn, aby uspořádaly krajská setkání a nominovaly na nich svého zástupce do Výboru
NS MAS, a to do konce února 2019. Následovat bude jednání nově složeného Výboru NS MAS (pravděpodobně dne
12. 3. 2019), který ze svých členů zvolí nového předsedu a 3 místopředsedy. Volební období je nově 3leté. Vedení
NS MAS navrhlo, aby před vlastní volbou předsedy a místopředsedů proběhlo neformální setkání kandidátů
s členskou základnou v termínu 12. 3. 2019. Toto setkání by bylo spojeno s tematickým seminářem, možné i spojení
se závěrečnou konferencí projektu OPTP nebo dalším seminářem GaREPu. Po volbě by členská základna byla
informována o výsledcích volby.
Jiří Krist doplnil, že tato problematika byla řešena na posledních 2 jednáních Výboru NS MAS, a představení
kandidátů členské základně považuje za dobrý kompromis.
Petr Žůrek (MAS Vizovsko a Slušovicko) se dotázal předsednictva ohledně jejich vůle pokračovat ve své činnosti
i s ohledem na jejich role i jako vyjednavačů.
Jiří Krist reagoval, že vyjednávací tým je tvořen jak užším vedením NS MAS, kanceláří, tak odborníky z MAS. Z jeho
pohledu případné nepůsobení ve Výboru není překážkou pro pokračování v týmu vyjednavačů. Nejde o aktivitu
vázanou na pozici, ale odbornost a vůli ji využít ve prospěch NS MAS. Co se týče dalšího pokračování ve Výboru NS
MAS je třeba počkat na jednání krajských sítí, kde proběhnou první diskuze.
Oldřich Usvald (MAS Regionu Poodří) požádal, zda by bylo možné, aby Kancelář zjistila před pořádáním velkých
akcí typu valná hromada, zda náklady spojené s účastí na této akci jsou uznatelné. Jan Florian reagoval, že CRR
dosud tvrdilo, že spolková činnost není způsobilým výdajem, nicméně požádal Oldřicha Usvalda o zaslání vyjádření
CRR, které tyto náklady shledalo jako uznatelné.
Eva Hamplová (MAS Český Sever) se vyslovila proti návrhu tohoto setkání, jde o nadbytečnou akci. Pokud krajská
síť zvolí svého zástupce Výboru NS MAS, dává mu také mandát a důvěru, aby zvolil předsedu a místopředsedy.
Účelem změny stanov, která proběhla v loňském roce, bylo taktéž předejít nepříjemným situacím v případě přímé
volby členskými MAS. Jiří Krist reagoval, že účast na tomto setkání nebude povinná.
Marta Polášková (MAS Buchlov) se tázala, kdy se členové dozví jména kandidátů na předsedu a místopředsedy
a kdy bude mít krajská síť možnost toto projednat. Jana Kuthanová zopakovala, že krajské sítě mají do konce února
zvolit svého zástupce do Výboru NS MAS a na jednání 12.3.2018 by bylo možné pohovořit s kandidáty na předsedu
a místopředsedy. M. Polášková vidí toto setkání jako dobrou příležitost, jak se svým zástupcem ve Výboru probrat
jednotlivé kandidáty na předsedu a místopředsedy.
Tomáš Šulák se také vyjádřil pro možnost setkání se s kandidáty.
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7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise NS MAS
Vzhledem k časovým dispozicím předsedy Kontrolní komise jednání VH po přestávce na oběd pokračovalo
přednesením zprávy Kontrolní komise.
Jiří Kmoníček oznámil přítomným, že Kontrolní komise kontrolovala účetnictví NS MAS za rok 2017 průběžně
(celkem 2x), věnovala se i problematice vnitřní směrnice. Konstatuje však, že zpráva KK není úplná, doručené
podkladové materiály nejsou kompletní a bude třeba je ze strany Kanceláře NS MAS doplnit. Z dosavadního šetření
vyplývá, že nebyla nalezena žádná pochybení. Další jednání Kontrolní komise proběhne 7. 11. tak, aby na Výbor
konaný dne 13. 11. mohla být doručena kompletní zpráva.
Výrok není možné v tuto chvíli dát, KK však neočekává žádné problémy, neboť účetní závěrka za rok 2017 prošla
auditem bez výhrad.
Jiří Krist doplnil, že Kontrolní komise, jakožto nezávislý orgán NS MAS, si svolává jednání sama a sama si taktéž
určuje termíny svých jednání. Kancelář, Výbor a Kontrolní komise se pokusí o lepší koordinaci termínů a předávání
podkladových materiálů.

8. Výroční zpráva za rok 2017
Jiří Krist přednesl Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017, která byla zaslána v podkladech k
VH. Rok 2017 byl klíčovým rokem pro MAS, neboť do 31.12. bylo třeba schválit strategie MAS, což se v drtivé
většině podařilo. Rok 2017 byl rokem reálného startu implementace CLLD/metody LEADER v České republice
a vyhlašování výzev. Byl to také rok, kdy NS MAS zřídila post výkonného ředitele, pronajata kancelář v Praze,
a výrazně se posílila technická pomoc členům NS MAS.
Jana Kuthanová vyzvala zástupce pořádající MAS o zjištění stavu přítomných členů a zajištění usnášeníschopnosti.
Přítomno je 105 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 167 členů NS MAS, Valná hromada je
usnášeníschopná.

9. Zpráva o hospodaření za rok 2017
Jana Kuthanová předala slovo Evě Hamplové, která omluvila nepřítomného místopředsedu NS MAS Františka
Wintera, a přednesla zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2017 dle jednotlivých středisek.
Celkové výnosy za rok 2017 činily 5 172 492,33 Kč a celkové náklady 4 951 906, Kč. Hospodaření NS MAS za rok
2017 skončilo ziskem ve výši 220 585,54 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu, který k 31. 12. 2017 činí
1 722 428,20 Kč. Výkazy blíže viz http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/8-1_výsledovka-rozvaha-apříloha-účetní-závěrky.pdf.
Byl proveden audit účetnictví NS MAS, který konstatoval, že účetní závěrka NS MAS podává věrný a poctivý obraz
aktiv a pasiv spolku k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2017
v souladu s českými účetními předpisy. Kompletní zpráva auditora viz.
http://www.nsmascr.cz/content/uploads/2018/10/8-2_zpráva-auditora-o-ověření-účetní-závěrky-2017.pdf.
V rámci diskuze Petr Žůrek ocenil práci NS MAS, zejména pracovních skupin a kanceláře. Dle jeho názoru není
od věci se zamýšlet i nad navýšením členských příspěvků tak, aby NS MAS získala další odborníky, např. do pracovní
skupiny LEADER, která odvádí velký kus práce v rámci připomínkování pravidel OP. Jana Kuthanová reagovala, že
personální otázka se řeší, jedná se o navýšení počtu odborných pracovníků v rámci připravovaného projektu
OPTP 2.
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Po diskuzi následovalo hlasování vztahující se k bodům programu 7-9.
Usnesení Valné hromady NS MAS 3/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření NS MAS za rok 2017
Pro: 95 Proti: 7
Schváleno
Usnesení Valné hromady NS MAS 4/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje účetní závěrku za rok 2017
Pro: 92 Proti: 10
Schváleno
Usnesení Valné hromady NS MAS 5/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 220 585,54 Kč a jeho přesun
do rezervního fondu
Pro: 93 Proti: 5
Schváleno
Usnesení Valné hromady NS MAS 6/2018
Valná hromada NS MAS bere na vědomí Stanovisko Kontrolní komise k výsledkům hospodaření za rok 2017
a roční činnosti NS MAS
Pro: 86 Proti: 14
Schváleno

10. Pravidla rozpočtování a hospodaření NS MAS
Jana Kuthanová stručně představila materiál Pravidla rozpočtování a hospodaření, který byl součástí podkladů.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto bylo rovnou přistoupeno k hlasování.
Usnesení Valné hromady NS MAS 7/2018:
Valná hromada NS MAS schvaluje Pravidla rozpočtování a hospodaření NS MAS
Pro: 99
Proti: 0
Schváleno

11. Ukončení Valné hromady
Na závěr Jiří Krist poděkoval všem účastníkům za účast a kultivovaný průběh Valné hromady. Dále poděkoval
Richardu Nikischerovi, že se účastnil celého jednání Valné hromady. Popřál všem šťastnou cestu domů.
Valná hromada ukončena ve 14:55.

Ověřil dne

Zapsala: Blanka Horáková

29. 10. 2018

Petr Žůrek

2. 11. 2018

Markéta Pošíková

