
 

Region HANÁ 

    občanské sdružení  

    

Z Á P I S   

 

 
 13. schůze Rady MAS Regionu HANÁ , o.s. 

 
konané ve čtvrtek 3.prosince 2009 v 15:00 hod. na sekretariátě  MAS v Těšeticích 

 
 

Přítomni:  Mgr. M.  Husičková, , Z. Žáková, J.Stawaritschová,  Ing. M. Mačák, Ing. E.  

Dostálová, Ing. M. Kubíček, Ing.P. Solovský 
 

Hosté:   Ing.  J.Brzák  

Omluveni:, L. Doseděl,   Ing. J. Tichý 

Průběh rady:  

1.   Schválení programu jednání  

Rada schvaluje 
  Provedena kontrola usnesení z předešlých rad  

 

UR7/5/2009  projekt spolupráce s MAS Prostějov  venkov – pokračuje příprava  

společného projektu – Stopy historie 

 

UR 6/7 /2009  - v jednání - upraveno 

Téma projektu mezinárodní spolupráce je navrženo ve dvou variantách : 

1. Kulturní setkání a prezentace místních umělců, výtvarníků a produktů 

2. Vypracovat měkký projekt na spolupráci, předávání informací, udržování   tradic 

 

UR 6/8/2009 – v řešení 

Mgr. M. Husičkovou k: 

1.  prověření změny novely zákona o obcích 250/2000Sb. §47 odstavec 1 – na základě 

jeho znění se mohou obce stát členem MAS. 

2. Vypracování návrhu jakým způsobem mohou obce využívat dětského maskota RH 

Kláska za účelem propagace. 

 

---------------------- 

dodělat 

 

 

 2. Ukončení činnosti člena rady MAS L. Doseděla 
3. Příspěvek TJ Sigma Lutín ve výši 1 000,- Kč na Novoroční výstup na Velký 

Kosíř 
4. Smlouva s MAS Vladař  
5. Smlouva s OS Chvála dřeva 
6. Jmenování Inventarizační komise 
7. Různé  
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- Výzva k předložení žádosti realizace SPL na rok 2010 RH 
 

 

 

 

 

 

 

2. Ing. Brzák informoval o přípravě projektu s MAS Prostějov –venkov. Společný projekt 

„Stopy historie“ nebyl podán z důvodu zkrácení termínu příjmu. Bude připraven do další 

výzvy, která proběhne na jaře v roce 2010. 

 

Rada schvaluje 

 

 

 

3. Při návštěvě semináře Nitranského kraje bylo domluveno s partnerskou MAS Požitavie-

Širočina, že najdeme téma na společný projekt. 

Témata která jsou navržena: 

 1. Putovní výstava umělců z regionů zahájené vernisáží a derniérou u každého partnera, 

provázené vystoupením místních folklórních skupin. 

2. Předání zkušeností myslivců z regionů. Spojit MS regionu a vytvořit podmínky pro  

akce. Střelby na asfaltové holuby, semináře na téma myslivost v regionech ČR a SL, 

společný hon ( 1x v RH a 1x v Požitavie-širočina) 

3. Prezentace místních výrobků – Česko-slovenský jarmark, podložený kulturním 

programem. 

Tato témata budou zaslána k prodiskutování slovenským partnerům 

        Rada schvaluje 

 

 

4. Rada navrhuje pro výzvu č. 5/2010/1vyhlásit fiše: 

   1: Rozvoj zemědělských podniků 

   3: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury 

   4: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

   8: Podpora podnikání v regionu 

Před vyhlášením rada doporučuje prověřit zájem veřejnosti. Vyhlášení proběhne podle 

harmonogramu, který vypracuje Ing. J. Brzák 

 

Rada pověřuje Ing. J. Brzáka vypracovat harmonogram 5 výzvy 

 

5. Valná hromada proběhne dne 3.12.2009 s tímto programem 

- výroční zpráva za rok 2008 – připraví Husičková, Brzák, Žáková 

- zpráva o činnosti 2009 – připraví Husičková, Mačák, Žáková 

- schválení změny stanov – Husičková, Mačák 

- plán činnosti – pracovní skupiny – připraví předsedové  prac. skupin 

- rozpočet na rok 2010 – účetní I. Bartelová, Brzák, Žáková 

 

      Rada schvaluje 

 

6. Dle požadavků rady bude proveden audit vždy 1x za dva roky, rada pověřuje Předsedu MAS 

k požádání a sepsání smlouvy s auditorkou Ing. Juráňovou 
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. 

Rada schvaluje 

 

7. Různé: 

7.1.  Z. Žáková seznámila s výsledkem  vyúčtování krajské dotace  Podpora kulturních 

aktivit v Olomouckém kraji na akci Mezinárodní folklórní setkání pod Černou věží 

v Drahanovicích – př.č. 1 

7.2.  Vyúčtování POV se připravuje a bude odevzdáno na KÚ do konce listopadu 2009 

7.3.  Schůzka pracovní skupiny pro aktualizaci SPL proběhne dne16.11.2009 v 17 hod. 

 

Rada bere na vědomí 

 
 

 

Zapsala: Zdeňka Žáková 


