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Zápis  

z jednání představenstva LAG Podralsko 
 

Termín a čas: 2.12.2014, 13.00 hodin 

Místo: Malá zasedací místnost kanceláře LAG Podralsko, Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky 

Přítomni: Ing. Rychtařík, Ing. Burešová, Bc. Sadílek, L. Pytloun, Karel Málek 

Program jednání: 

1) Příprava Valné hromady  

2) Vytvoření zájmových skupin na základě členské základny LAG Podralsko 

Ad 1) Manažerka CLLD PhDr. Strnadová seznámila přítomné členy představenstva se stavem 

přípravy VH, která proběhne 2.12.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hamr na 

Jezeře. Program VH bude následující: 

1) Volba orgánů VH 

2) Schválení programu VH 

3) Volby do orgánů MAS v souladu s Pravidly pro standardizaci MAS 

4) Rozšíření územní působnosti LAG Podralsko o obce Mšeno a Chorušice 

5) Stanovy a Statut LAG Podralsko z.s. 

6) Rozložení členské základny do zájmových skupin 

7) Informace k současné činnosti LAG Podralsko  

8) Výroční zpráva za rok 2013 

9) Výsledek auditu za rok 2013 

10) Seznámení s SCLLD a přípravou plánovacího období 2014 – 2020 

11) Různé  

Členům LAG Podralsko byly v předstihu (14 dnů) zaslány k prostudování tyto dokumenty: 

Stanovy, Statut, Výroční zpráva za rok 2013, Zpráva auditora za rok 2013.  

Ad 2) V souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin je potřebné mít 

rozložení členské základny do zájmových skupin. Toto rozložení je důležité i pro konečné 

hlasování na VH – jako musí odpovídat hlasování veřejného a soukromého sektoru, tak musí 

odpovídat i rozložení hlasování jednotlivých zájmových skupin. Každý člen VH může být 

pouze v jedné zájmové skupině. V případě Plné moci při zastupování na jednání VH musí být 

zastupování řešeno jen v rámci jedné zájmové skupiny, tj. člen nesmí zastupovat na VH člena 

z jiné zájmové skupiny.  
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S přihlédnutím k aktuální členské základně a rozložení jednotlivých subjektů projednalo 

představenstvo možný vznik tří zájmových skupin: 

1) Rozvoj venkova – členové převážně obce a mikroregiony 

2) Spolkový život – zahrnuje cestovní ruch, kulturu, sport, volnočasové aktivity – členové 

převážně neziskové organizace 

3) Podnikání – členové převážně podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby 

včetně zemědělských podnikatelů 

Usnesení: 

Představenstvo LAG Podralsko z.s. schvaluje vznik tří zájmových skupin s následujícím 

zařazením členské základny: 

1) Rozvoj venkova – členové převážně obce a mikroregiony 

2) Spolkový život – zahrnuje cestovní ruch, kulturu, sport, volnočasové aktivity – členové 

převážně neziskové organizace 

3) Podnikání – členové převážně podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby 

včetně zemědělských podnikatelů 

Pro: 5     Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Zahrádky, 2.12.2014 

 

Zapsala: Dagmar Strnadová 

 

Příloha: 

Seznam členů s návrhem zařazení do zájmových skupin 


