
 

Region HANÁ 

    občanské sdružení  

    

Z Á P I S   

 

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

 

konané v úterý 25. listopadu 2008 v 12:30 hod. na sekretariátě  MAS v Těšeticích 

 

 

Přítomni:  Mgr. Marta Husičková, Jarmila  Stawaritschová, Ing. Jan Tichý , Ing.  Pavel 

Solovský, , , Z.Žáková 

 

Hosté:   Ing. J. Brzák 

Omluveni:, L.Doseděl, Ing. H.Lebedová, předsedkyně revizní komise, Ing. Eliška Dostálová 

 

Program:  

1. Kontrola plnění úkolů z předešlých rad. 

2.  Příprava valné hromady na 4.12.2008 

3.  Různé 

Průběh schůze: 

 

Schůzi zahájil a vedl Ing. Miroslav Mačák 

 

1.   Kontrola plnění úkolů z předešlých rad. 

Při kontrole revizním výborem a na základě jejich připomínek bylo navrženo:  

- upravit jednací řád Regionu HANÁ – vypracuje Mgr. Husičková 

- jednání s obcí Vilémov – Husičková , Solovský 

- termín výběru příspěvků členů MAS- bude ukončen vždy k 30.červnu daného roku. 

- vypracovat kontrolní list – vypracuje Ing. Brzák 

- informovat VH o všech smlouvách o spolupráci – vypracuje Žáková 

- nastavit klíč k rozdělování propagačních materiálů MAS – rada rozhodla, že materiály budou 

vydávány na základě písemné žádosti obce pro konkrétní akce propagující Region HANÁ. 

 

 

                                             rada bere na vědomí a pověřuje jednotlivé členy k vypracování 

 daných úkolů do příští rady MAS 

 

 

2.  Příprava valné hromady na 4.12.2008 

- zahájení, určení zapisovatelky VH ( Mačák) 
- projednání programu valné hromady ( Mačák) 
- výzva Leader 2-2009/1 Informace o přípravě, vyhlašované Fiše, harmonogram, ( Brzák) 
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příloha č. 1 

 
- zpráva o činnosti rady MAS od minulé VH ( Mačák) 
        příloha č. 2 
- zpráva revizního výboru ( Tichý) 
        příloha č.3 
- zpráva monitorovacího výboru ( Mach) 
        příloha č.4 
- rozpočet na rok 2009 ( Husičková) 
        příloha č.5 
- plán činnosti na rok 2009 ( Husičková) 
        příloha Č.6 
 
- schválení příspěvků od obcí 30,- Kč na občana na rok 2009 
 
- realizace společného českopolského projektu Razem – Spolu ( Doláková) 

 
příloha č.6 

 
- prezentace společných projektů pro obce – dětská hřiště ( zajišťuje Brzák) 
 
                 rada MAS schvaluje 
 

Různé: 

1. MAS by měla využít i dotací z jiných programů, POV, Miniprojekty, dotace 

Olomouckého kraje a vytvořit projekt, týkající se kulturních akcí. 

Mgr. M. Husičková podala návrh na vytvoření projektu na podporu volnočasových aktivit RH, 

Hanácký cestovatel, akce pro ženy, Kláskiáda pro děti.  

. 

  

                 rada  schvaluje 

 

 

2.  Rada schválila výrobu dalších propagačních materiálů. Jedná se o tašky s logem, propisovací 

tužky s logem, a psací potřeby v sadě pro VIP. 

 

 rada schvaluje 

 

3. Návrh společného projektu pro obce na stavbu dětských hřišť – informace od Ing. Brzáka. 

Na valné hromadě se uskuteční prezentace firmy Creative design. 

  rada schvaluje 

4.Vzhledem ke zborceným www. stránkám a nedodržení smlouvy s Ing. P. Mankem byl pověřen 

tým Brzák, Mačák, Kubíček k návrhu a výběru nového poskytovatele www. stránek. 

 

Stránky IC zůstanou ve správě Ing. Manka z důvodu udržitelnosti a plnění podmínek ze SROP. 

Je však nutné dokončit jednání s Ing. Mankem ohledně servisní smlouvy, kterým byl pověřen 

Ing. Brzák. 

 

rada pověřuje výše jmenované k zajištění a výběru nového 

poskytovatele www stránek do 30.11.2008 

 

 

 



Region HANÁ občanské sdružení  

 

 3 

 

 

 

 

Unesení  z rady MAS ze dne 25.11.2008 

 

 

 

 Rada MAS Regionu HANÁ schvaluje: 

 

 1.   Program valné hromady  

 2.   Výrobu propagačních materiálů  

 3.  Návrh Mgr. M. Husičkové na podání projektových žádostí a využít i dotací z jiných  

                 programů, POV, Miniprojekty, dotace Olomouckého kraje a vytvořit projekt, týkající    

                 se kulturních akcí. 

4.   Klíč k rozdělování propagačních materiálů MAS –  materiály budou vydávány na      

      základě písemné žádosti obce pro konkrétní akce propagující Region HANÁ. 

 5.   Termín výběru příspěvků členů MAS – příspěvky budou zaplaceny vždy    

                  do 30.června daného roku. 

 

 

 

Rada MAS Regionu HANÁ bere na vědomí: 

 

1.  Informaci o projektu Razem – spolu. 

 

 

 

Rada MAS Regionu HANÁ pověřuje: 

 1. Mgr. M. Husičkovou k  úpravě jednacího řádu Regionu HANÁ 

2.  Mgr. Husičkovou a Ing. P. Solovského k jednání s obcí Vilémov. 

  3.  Ing. J. Brzáka ,  Ing. M, Mačáka a Ing. M. Kubíčka k zajištění a výběru nového   

                poskytovatele www stránek do 30.11.2008 

 

 

                   

 

 

                       

Zapsala: Z. Žáková 


