Region HANÁ
občanské sdružení

ZÁPIS
11. schůze Rady MAS Regionu HANÁ , o.s.
konané ve čtvrtek 8. října 2009 v 15:30 hod. na sekretariátě MAS v Těšeticích
Přítomni: Mgr. M. Husičková, , Ing. E. Dostálová, Ing. J. Tichý, Z. Žáková, P. Solovský,
J.Stawaritschová, Ing. M. Mačák, Ing. M. Kubíček
Hosté: Ing. J.Brzák , Ing. Hana Lebedová, Ing. M. Pluháček
Omluveni:, L. Doseděl,
Průběh rady:
1.

Schválení programu jednání
Rada schvaluje

Provedena kontrola usnesení z předešlých rad

UR7/4/2009
UR7/5/2009

zájezd MAS – splněno
projekt spolupráce s MAS Prostějov venkov – pokračuje příprava
společného projektu - Památky

UR 6/7 /2009 - v jednání
Téma projektu mezinárodní spolupráce je navrženo ve dvou variantách :
1. Podpora zeleně veřejných prostranství a parků
2. Vypracovat měkký projekt na spolupráci, předávání informací, udržování tradic
UR 6/8.5./2009 – v řešení
Mgr. M. Husičkovou k:
1. prověření změny novely zákona o obcích 250/2000Sb. §47 odstavec 1 – na základě
jeho znění se mohou obce stát členem MAS.
2. Vypracování návrhu jakým způsobem mohou obce využívat dětského maskota RH
Kláska za účelem propagace.
Usnesení z rady č.5
UR 5/3 – Hanácký cestovatel zůstává v pozorování – zakončení 17.10.2009
---------------------2. Vzhledem k dlouhým termínům návratnosti financí z projektů se rada MAS rozhodla
vypůjčit si finanční částku ve výši 550 tisíc s úrokem 4% . Viz příloha č.1 – smlouva
Rada schvaluje
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3. O členství v MAS požádali: Mikmek Ondřej, Galda P., Záhorová, OS Chvála dřeva, p.
Srostlík a nové zástupce pověřené od obcí Konicka

Rada schvaluje
4. Na základě rozhodnutí VH o přijetí nových obcí do RH, je nutné upravit stanovy
MAS.Rada pověřuje Ing. M. Mačáka, Mgr, M, Husičkovou k vypracování dodatku ke
změně stanov. Jedná se o: nově přistoupivší obce a upřesnění funkčního období
Rada pověřuje
5. Z důvodu předpokladu proplacení financí z projektu Razem-spolu až v 1 polovině roku
2010 má Z. Žáková prověřit možnost dřívější platby.
Rada ukládá Z. Žákové prověřit možnosti proplacení
6. Ing. J. Brzák informoval členu o přípravě projektu spolupráce Památky. Projekt bude
zpracován a odevzdán do 10.11.2009
Také informoval o předpokladu spolupráce se Slovinskem.
Dalším jeho návrhem bylo vypracování projektu na vzdělávání.
Rada bere na vědomí
7. Průběh uskutečněných akcí.
Zájezd do Rakouska v počtu 29 členů se setkal s úspěchem. Byly navázány nové
kontakty s předpokladem další spolupráce. Finanční náklady zájezdu – 255.880,- Kč
Kláskiáda proběhla dne 23.10.2009 v Lutíně. Zúčastnilo se šest Základních škol
RH v počtu 100 dětí.Žáci obdrželi od RH odměny ( trička, bloky, propisky,
omalovánky), bylo jim zajištěno občerstvení a vítězná družstva dostala poháry. Finanční
náklady 7 040,- + propagační mat. které nejsou vyčíslené.
Rada bere na vědomí
8. Mgr. Husičková svolá pracovní skupinu Děti a mládež, která připraví plán činnosti na
rok 2010.
To samé by měli udělat předsedové ostatních pracovních skupin.
Rada ukládá vypracovat návrhy na činnost pracovních skup. do 30.11.2009
9. Naše MAS obdržela pozvání od Nitranského kraje k účasti na semináři pro slovenské
MAS. Seminář se koná ve středu, 28.10.2009. Semináře se za MAS zúčastní Ing. M.
Mačák, Ing. J. Brzák, Mgr. Marta Husičková a Z. Žáková. Ing. Brzák připraví a přednese
prezentaci o metodě Leader v MAS Region HANÁ.
Příloha č. 1 pozvánka
Rada pověřuje výše jmenované k účasti na
semináři
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10. Připravované aktivity:
Ukončení Jízdy za pokladem Hané se připravuje v obci Smržice. Jsou vytištěny
plakáty, certifikáty, zakoupené odměny pro cestovatele a zajištěné občerstvení
s programem.
Dne 22.10. 2009 uspořádá MAS školení Jely Tvrdoňové vztahující se
k monitoringu a aktualizaci SPL. Na toto školení budou pozvány i sousední MAS.
V pátek 23.10.2009 proběhne akce pro ženy RH ve Fitcentru v Náměšti na Hané.
Příloha č.2, Rada bere na vědomí
11. Ostatní – 11.1. Oprava výpočtu úroků z minulé půjčky
11.2. pozvánky na různé akce

Zapsala: Zdeňka Žáková
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