
 

Region HANÁ 

    občanské sdružení  

    

Z Á P I S   

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

 

konané v úterý 15. dubna 2008 v  16 hod. v kanceláři Regionu HANÁ v budově Obecního 

úřadu v Těšeticích. 

 

Přítomni:  Ing. Miroslav Mačák, Mgr. Marta Husičková, Ing. Eliška Dostálová, Jarmila  

Stawaritschová, Ing. Jan Tichý , Zdeňka Žáková, Ladislav Doseděl a Pavel Solovský 
 

Hosté:  Ing. J. Brzák, 

Omluveni: Ing.H.Lebedová,  

 

Průběh jednání: 

 

Jednání zahájil Ing. M. Mačák, který informoval členy rady o úspěšnosti MAS v LEADERu. 

Navrhl, že jakmile bude podepsána smlouva se SZIF a upřesněny všechny podmínky, sejde se 

rada MAS a bude vypracován další postup realizace. 

         

 

1)  Kontrola usnesení z minulé rady 

Ing, Miroslav Mačák provedl kontrolu úkolů z rady č.2. ze dne 28.2.2008 

Mgr. Marta Husičková odpověděla na dopis Mikroregionu Kosířsko ohledně příspěvků obcí 

v roce 2009.  

Výroční zpráva se dopracovává  - tato zpráva bude předložena na VH Regionu HANÁ. 

             příloha: dopis Mikroregionu Kosířsko 

                 

 

 

2 )    Účetní závěrka za rok 2007 

Všichni členové rady byli seznámeni s účetní uzávěrkou za rok 2007. V závaznosti na to byla 

dán návrh , aby bylo požádáno o provedení účetního  auditu za rok 2007. 

                         příloha č.1 

 

3)  Informace o zájezdu  Mikroregionu Kosířsko do Saska  

Mikroregion Kosířsko připravuje poznávací zájezd do Saska. Jsou dány dva termíny červen, 

nebo září. Jedná se o čtyřdenní pracovní setkání s prohlídkou této oblasti. 

        příloha č.2 
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4)  Informace o projektu Razem – spolu 

 Projekt Razem - spolu je v přípravné fázi. V současné době probíhá příprava na  vyhlášení 

malířské soutěže pro žáky ZŠ 1. a 2. stupně. Výzva bude zaslána do všech škol regionu, které se 

sami rozhodnou, zda se soutěže zúčastní.  Název soutěže je „Poznejme se navzájem, aneb Česko 

a Polsko očima dětí“. Ukončení soutěže je 15. června 2008.  

       příloha č.3 

 

 

  5)  Schválení nájemní smlouvy kanceláře RH 

  Obec Těšetice předložila radě návrh smlouvy na roční nájemné za prostory kanceláře 

RH, které se nacházejí v budově Obecního úřadu v Těšeticích. Výše nájemného je stanovena na 

částku 17.753,- Kč ročně. Rada MAS schválila navrhovanou částku  a doporučila,po úpravě 

přílohy, smlouvu podepsat. 

        příloha č.4 

 

 

  6)  Kulturní kalendář 2008 

Kulturní kalendář bude zpracovávat IC na zámku v Náměšti na Hané. Právě probíhá aktualizace 

II.čtvrtletí 2008. Na www.stránky jej bude zadávat pí Eva Kašparová. 

 

 7) Různé: 

 

7.1. V internetové poště byla zaslána naší MAS nabídka na spolupráci s MAS z Estonska. Rada 

pověřila Ing. Brzáka k odpovědi a dalšímu jednání ohledně nabídnuté spolupráce. 

 

7.2. MAS RH usiluje také  o kontakt s MAS ze Slovenska. K vyhledání a navázání kontaktů 

byly pověřeny pí J. Stawaritschová a Z. Žáková 

 

7.3. Rada schválila zaslání finančního daru ve výši 2.500,- Kč farnosti v Dubu nad Moravou , za 

umožnění jednání o projektu Razem - spolu v prostorách fary , kde zajistila občerstvení a 

přespání pro polské partnery. 

 

7.4. Rada MAS schválila příspěvek na akci zahájení hanáckého cestovatele v Čelechovicích v 

částce 5 000 ,- Kč 

 

7.5. Rada MAS  vyzvala ustanovené přítomné předsedy komisí k zahájení  práce komisí dle 

SPL. 

 

http://www.stránky/
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Unesení  
 
 
 Rada MAS Regionu Haná schvaluje: 
 

1. Program schůze předsednictva MAS Region Haná, o.s. 
2. Nájemné za prostory kanceláře v budově OÚ Těšetice ve výši 17.753,- Kč 
3. Zaslání finančního daru ve výši 2.500,- Kč farnosti v Dubu nad Moravou 
4. Příspěvek na zahájení hanáckého cestovatele 2008 v Čelechovicích 

      ve výši 5 000 ,- Kč 

    
 
 
 
 
Rada MAS Regionu Haná bere na vědomí: 

 
1.  Dopis Mikroregionu Kosířsko 
2.  Účetní uzávěrku roku 2007 

3.   Informace o zájezdu  Mikroregionu Kosířsko do Saska 

4.   Vyhlášení malířské soutěže pro ZŠ v rámci projektu Razem – spolu 

5. Informaci o  umístění kulturního kalendáře za II. čtvrtletí na www.stránkách 
 

 

 
Rada MAS pověřuje: 
 

1. Pověřuje Ing. J . Brzáka, J. Stawaritchovu a Z. Žákovu o navázání kontaktů se 

zahraničními MAS z Estonska a ze Slovenska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Zdeňka Žáková 
Ověřil: Ing. Miroslav Mačák 
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