Zápis ze zasedání valné hromady MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.,
konané dne 27. 3. 2006 ve velké zasedací síni MěÚ Netolice
Přítomni:
viz prezenční listina – přítomno dvanáct členů, tj. nadpoloviční většina
Program:
• Změna statutu MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
• Členské příspěvky na rok 2006
• Projednání a schválení účetní závěrky, zpráva dozorčí rady
• Zpráva o činnosti MAS, vč. projednání výroční zprávy
• Různé (kooptace člena dozorčí rady, přijetí nového člena)
Usnesení:
Valná hromada členů MAS:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje změnu Statutu obecně prospěšné společnosti MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
následovně: Z odstavce VII Hospodaření společnosti vypouští bod d) Roční účetní závěrku
musí ověřit auditor.
V případě auditu se bude MAS řídit ustanoveními paragrafu 19 zákona č. 248/1995 Sb.
o obecně prospěšných společnostech.
(Hlasování: 12 pro)
3. pověřuje správní radu jednáním o výši členských příspěvků na rok 2006 v případě, že
MAS nedostane dotaci z Programu Leader ČR 2006 – to bude známo v druhé polovině
dubna 2006. Správní rada bude bezprostředně informovat valnou hromadu.
(Hlasování: 11 pro, 1 se zdržel)
4. schvaluje zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada provedla přezkoumání účetní závěrky MAS
a seznámila se s hospodářskou zprávou a výroční zprávou. Dozorčí rada konstatuje, že
účetní závěrka za rok 2005 je po věcné a obsahové stránce správná, zobrazuje věrně
majetek společnosti včetně zdrojů jeho krytí. Hospodaření probíhalo v souladu s platnými
právními předpisy a nedošlo k nehospodárného vynakládání finančních prostředků a
porušení obecně závazných předpisů. Dozorčí rada navrhla valné hromadě ke schválení
roční účetní závěrku za rok 2005 a návrh na převedení hospodářského výsledku.
(Hlasování: 12 pro)
5. schvaluje účetní závěrku s tím, že vzniklý zisk bude v plné výši převeden do rezervního
fondu dle ustanovení paragrafu 17 zákona č. 248/1995 Sb. Rezervní fond bude využit ke
krytí možné ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
(Hlasování: 12 pro)
6. schvaluje zprávu o činnosti MAS za r. 2005
(Hlasování: 12 pro)
7. schvaluje kooptaci Radky Dvořákové, která bude od 1.4. 2006 novou ředitelkou oblastní
kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích a nahrazuje tak v dozorčí radě
MAS Jitku Burešovou.
(Hlasování: 12 pro)

8. schvaluje přijetí nového člena, kterým je soukromý zemědělec Jiří Machovec z Vrbice,
s tím, že nový člen zaplatí členský příspěvek ve výši dvou tisíc Kč.
(Hlasování: 12 pro)

Zapsala: Gabriela Kalíšková

Oldřich Petrášek
předseda správní rady MAS

