Zápis ze zasedání
zájmového sdružení právnických osob Plánicko
dne 31.1.2019 v Plánici
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Příprava výroční valné hromady
3) Informace o projektu PSOV PK 2019
4) Schválení dodatku č. 3 na poradenství MAS Pošumaví
5) Informace z MAS Pošumaví
6) Různé
7) Usnesení
8) Závěr
1) Přítomné přivítal předseda sdružení J. Sommer.
VH schvaluje program zasedání.
Zůstatek na účtu ke dni 31.12.2018 je 205 333,- Kč. Plzeňský kraj poslal dotaci na
program PSOV PK 2018 na ozvučení návesních kapliček. Ještě zbývá zaplatit za
kapličky M. Struhadlo a Zavlekov.
Zápis z minulé valné hromady je v pořádku. Ověřovatelem zápisu byla zvolena
paní Věra Rozsypalová.
Jednání je přítomno 7 členů. VH je usnášeníschopná.
Kontrola usnesení:
Všechny body byly splněny
2) Domluva členských příspěvků do mikroregionu. V současné době platí každá obec
1 000,- Kč členský příspěvek a 4 200,- Kč na poradenství. V roce 2018 se za
poradenství platilo cca 11 000,- Kč a na MAS by příspěvek 7 772,- Kč. Poplatek by
byl 7,- Kč na obyvatele podle ČSÚ k 1.1.2019 + 1000,- poplatek na člena. Termín
výroční valné hromady je stanoven na středu 27.2.2019
VH pověřuje předsednictvo sestavením rozpočtu na rok 2019 do výroční valné
hromady
3) Schválení dodatku č. 3 na poradenství MAS Pošumaví. Změna se týká pouze
prodloužení termínu do 31.12.2019.
VH schvaluje dodatek č. 3 na poradenství MAS Pošumaví pro rok 2019

4) V letošním roce se navrhuje podat projekt do PSOV PK 2019 na sanitární
kontejner = modelární buňka vybavená sociálním zařízením. Buňka by byla
oddělená na dámskou a pánskou část, otvírání by bylo z boku. Připojení by bylo
na vodu a kanalizaci. Do projektu by se zapojily Plánice a Bolešiny. O další
opatření není v mikroregionu zájem. Valná hromada se usnesla, že v letošním
roce nebude podávat projekt do PSOV PK 2019.
VH bere na vědomí informace o programu PSOV PK 2019

5) Členům byl rozdán materiál čerpání finančních prostředků přes MAS Pošumaví
v letech 2017 a 2018. V materiálech je zvýrazněno čerpání finančních prostředků
z mikroregionu Plánicko.
Již 3. výzva z PRV bude vyhlášena během měsíce března. V této výzvě nebudou
vyhlášeny fiche č. 1 – technika pro zemědělce, č. 3 – technika pro lesní
hospodářství a č. 4 – diverzifikace nezemědělských činností. Tyto fiche jsou již
vyčerpány, pokud zbydou prostředky ze zbývajících fichí, budou vyhlášeny opět
příští rok.
Harmonogram vyhlašovaných výzev z IROP je zveřejněn na stránkách MAS
Pošumaví.
VH bere na vědomí informace z MAS Pošumaví, z.s.
6) Předseda sdružení J. Sommer poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Výroční valná hromada mikroregionu se bude konat ve čtvrtek 28.3.2019 v 9:00 v
Plánici

Usnesení z valné hromady zájmového sdružení právnických osob
Plánicko 31.1.2019 v Plánici

Valná hromada schvaluje:
1) program zasedání
2) dodatek č. 3 na poradenství MAS Pošumaví pro rok 2019

Valná hromada bere na vědomí:
1) informace o programu PSOV PK 2019
2) informace z MAS Pošumaví, z.s.
Valná hromada pověřuje:
1) předsednictvo sestavením rozpočtu na rok 2019 do výroční valné hromady

Zapsala: Markéta Baštařová Janotová

Ověřila: Věra Rozsypalová

