Zápis ze zasedání
zájmového sdružení právnických osob Plánicko
dne 15.11.2018 v Plánici
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Informace o projektu PSOV PK 2018
3) Vyúčtování poradenství MAS Pošumaví
4) Informace z MAS Pošumaví
5) Různé
6) Usnesení
7) Závěr
1) Přítomné přivítal místopředseda sdružení Z. Pavlíček.
VH schvaluje program zasedání.
Zůstatek peněz v pokladně k 31.10.2018 je 1 802,- Kč. Zůstatek na účtu ke dni
31.10.2018 je 191 467,- Kč. Jednotlivé obce přispěly svým podílem na projekt
PSOV PK 2018 – Plánice, Bolešiny, Zavlekov. Podíl zatím neposlalo Mlýnské
Struhadlo.
Zápis z minulé valné hromady je v pořádku. Ověřovatelem zápisu byla zvolena
paní Jana Křížová.
Jednání je přítomno 8 členů. VH je usnášeníschopná.
Kontrola usnesení:
Všechny body byly splněny
2) Pan Baxa si vyžádal ještě doplnění k podkladům, které byly dodány při podpisu
Smlouvy s PK. Obec Zavlekov požaduje prodloužení termínu do 30.6.2019. Bude
udělán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Hlávkou.
VH schvaluje udělat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, bod č. 2. čas a místo plnění
do 30.6.2019
3) M. Baštařová Janotová předala členům podklady k vyúčtování poradenství za rok
2018, které činí 10 831,- Kč. Podklad k vyúčtování viz příloha.
VH schvaluje vyúčtování poradenství MAS Pošumaví, z.s. za rok 2018 ve výši
10 831,- Kč vč. DPH

4) MAS Pošumaví bude v březnu 2019 vyhlašovat 3. výzvu z PRV, ve které bude
největší objem peněžních prostředků vyčleněn na lesní a polní cesty a na
neproduktivní investice v lesích. V roce 2019 nebude vyhlášena fiche na
pořizování zemědělské techniky, na pořízení lesnické techniky a na diverzifikaci
zemědělských činností. Tyto fiche byly v roce 2018 vyčerpány a vyhlášeny budou
zase až v roce 2020 po úpravě finančního plánu. V současné době má MAS
Pošumaví vyhlášeny tři výzvy z programu IROP – Národní kulturní památky,
technika pro JSDH a rozvoj sociálních služeb. V příštím roce bude opět vyhlášena
výzva na ZŠ a MŠ. Ve čtvrtek 29.11. proběhne v sídle MAS Pošumaví (Plánická
174) seminář pro žadatele o dotaci článek 17 – lesnická infrastruktura.
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví

5) Pan Sommer představil novou paní starostku obce Bolešiny paní Věru
Rozsypalovou. Zastupitelstvo obce Bolešiny nominovalo jako svého zástupce na
mikroregion Plánicko pana Sommera. Pan Sommer zůstane i jako zástupce
mikroregionu na MAS Pošumaví.

6) Místopředseda sdružení Z. Pavlíček poděkoval přítomným za účast a ukončil
zasedání.

Příští termín mikroregionu se bude konat 31.1.2019 v 9:00 v Plánici

Usnesení z valné hromady zájmového sdružení právnických osob
Plánicko 15.11.2018 v Plánici

Valná hromada schvaluje:
1) program zasedání
2) udělat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, bod č. 2. čas a místo plnění do 30.6.2019
3) vyúčtování poradenství MAS Pošumaví, z.s. za rok 2018 ve výši 10 831,- Kč vč.
DPH

Valná hromada bere na vědomí:
1) informace z MAS Pošumaví

Zapsala: Markéta Baštařová Janotová

Ověřila: Jana Křížová

