Region HANÁ
občanské sdružení

ZÁPIS
3. schůze Rady MAS Regionu HANÁ , o.s.
konané ve čtvrtek 26. února 2009 v 15:30 hod. na sekretariátě MAS v Těšeticích
Přítomni: Ing. M. Mačák, Mgr. M. Husičková, Ing, M. Kubíček, Ing. Eliška Dostálová. Ing.
P. Solovský, Z. Žáková.
Hosté: Ing. J.Brzák,
Omluveni: Ing. J. Tichý , L. Doseděl, J. Stawaritschová,

1. Kontrola usnesení z 2. jednání rady:
- www stránky, připomínky členů rady k návrhu vzhledu stránek na sekretariát do pondělí, včetně
námětů
- připomínky ke smlouvě s firmou Antee byly manažerem objasněny
- Servisní smlouva s Mankem dosud nedořešena, rada důrazně nabádá manažera řešit do 10.3.2009
- pokračuje jednání s FÚ
- ing.Brzák a ing. Mačák napíší odvolání za obec Lutín

II. Program
2. - ing. J.Brzák podal informace o 2. výzvě : 10 projektů bylo vybráno, 8 bylo podpořeno v plné výši,
2 ve zkrácené míře, 3 projekty vybrány jako náhradní
III.výzva:

fiche č.8 – podpora podnikání v regionu
fiche č.1 - rozvoj zemědělských podniků
fiche č-7 – cestovní ruch 20%
fiche č.5 - kulturní dědictví 20%
Rozdělení alokací je předběžné.

30%
30%

Rada bere na vědomí
3. Výroční zprávu navrhne a zpracuje Ing. Mačák a Mgr, Husičková
4. Byla vypracována podána žádost o dotaci z programu POV s názvem „ Pestrobarevný život
v Regionu HANÁ.
Příloha č.1 – rada bere na vědomí
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5. - 24.2.2009 proběhla kontrola účetnictví první s druhé etapy na činnost MAS Leader- kontrolu na
místě provedl Ing. Večeřa , pracovník SZIF z Olomouce
6. - propagační materiál: obce regionu dostanou propagační vzorek ( 3x tašky, 3x tužky, 2x blok, 3x
pexeso, letáček)
7. - rada doporučuje, aby byli osloveni členové MAS se zasláním námětů na změny v rámci fichí / do
půlky března/. Rada provede vyhodnocení stávajících výzev. Do konce března musí rada
zpracovat a upravit dle pravidel SZIF nová kriteria
8. – Pracovní skupina ženy RH pořádají 13.3.2009 ve Slatinicích „Relaxujte s regionem HANÁ.
Přípravný tým ve složení Žáková, Husičková, Dostálová, Lebedová a Stawaritchová připravili
kvalitní program, včetně prezentace RH
příloha č. 2
9. – Začala příprava na zahájení Hanáckého cestovatel 2009. Probíhá sběr otázek a aktualizace
průvodců a výběr míst pro zahájení a zakončení akce.

Různé:
- schválení smlouvy o poskytování služeb s firmou Light Evolution, s.r.o. z Těšetic
- jednání ohledně rozhledny , informace podal M.Kubíček
- hřiště : informace podal ing.J.Brzák, všechny obce, které jsou zapojeny, byly s projektem seznámeny,
Ing. J.Brzák sdělil, že bude jednat se zástupci firmy, Olšany – dosud nikdo z firmy neoslovil
- Z.Žáková podala informace průběhu projektu Razem- spolu. V současné době probíhá vypracování 1
etapy proplacení nákladů. Vypracování žádostí probíhá v programu Benefit 7 ve kterém je
zpracována průběžná zpráva, soupiska účetních dokladů a všechny přílohy. Vše musí být odevzdáno
do konce února. Zodpovědná osoba Z. Žáková
- ing. Dostálová se vrátila k činnosti výběrové komise, znovu doporučuje řádné proškolení
- ing. Mačák sdělil termín dovolené: 13.7. – 26.7.
- ing. Dostálová : 11.7. – 18.7.

Zapsala: Z. Žáková
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Unesení z rady MAS č.3 /26.2.2009

Rada MAS schvaluje:
UR/3/1/2009 - program jednání
UR/3/2/2009 - schválení smlouvy o poskytování služeb s firmou Light Evolution, s.r.o. z Těšetic
UR3/3//2009 – vypracování a podání žádosti o dotaci z programu POV s názvem „
Pestrobarevný život v Regionu HANÁ.
UR3/4/2009 – rozdělení vzorků propagačních materiálů na obce RH

Rada bere na vědomí:
UR/3/4/2009 - kontrolu plnění úkolů z minulé rady
UR/3/5/2009 - informace o 2. Výzvě
UR3/6/2009 – přípravu výroční zprávy
UR3/7/2009 – zprávu o kontrole účetnictví první s druhé etapy na činnost MAS Leader

………………………………….
Ing. Miroslav Mačák
předseda MAS

……………………………..
Ing. Eliška Dostálová
místopředsedkyně MAS

Zapsala: Z. Žáková
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