Horní Moštěnice, 15. 9. 2015, 16:00 hod

Zápis z 5. Sněmu Místní akční skupiny
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů
Zpráva dozorčí rady, zpráva monitorovacího výboru
Výroční zpráva a závěrečný účet za rok 2014 – projednání, schválení
Informace k projektu SMS a SMO
Různé (standardizace, SCLLD, MAPy)
Závěr

1. Úvod

Přivítání přítomných Markétou Poláchovou, ředitelkou MAS
Dle prezenční listiny je shromáždění usnášeníschopné.
Jednání vede Markéta Poláchová

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Markéta Poláchová navrhla zapisovatelem Michaelu Zmeškalovou a ověřovateli Vladimíra
Martínka starostu obce Horní Moštěnice a ing. Petra Lipnera – soukromého zemědělce
- Zapisovatel: Michaela Zmeškalová
Hlasování: 51:0:0 (pro: proti: zdržel se)
- Ověřovatelé: Vladimír Martínek, Petr Lipner
Hlasování: 51:0:0 (pro: proti: zdržel se)
Usnesení: Sněm schvaluje jmenování Michaely Zmeškalové zapisovatelkou, Vladimíra
Martínka a Petra Lipnera ověřovateli zápisu

3. Zpráva dozorčí rady a monitorovacího výboru
Předsedkyně dozorčí rady Ing. Ivana Chytilová přednesla přítomným Zprávu o kontrole za rok
2014
Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu
Předsedkyně monitorovacího výboru přednesla zprávu o průběhu monitoringu projektů
realizovaných v období 2007 – 2013 v rámci SPL. Monitoring se provádí po 2,5 letech a po 5ti letech udržitelnosti. Monitorovací zprávy jsou přiloženy k jednotlivým projektovým složkám.
Usnesení: Sněm bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2014 a Zprávu
monitorovacího výboru.
4. Výroční zpráva a závěrečný účet za rok 2014
Marie Tesařová představila výroční zprávu, kterou dostali všichni Partneři k dispozici před
zahájením Sněmu v dostatečném časovém předstihu.
Markéta Poláchová přednesla závěrečný účet, ke kterému byly taktéž podklady rozeslány
předem.
Obě zprávy jsou součástí tohoto zápisu
Usnesení: Sněm schvaluje Výroční zprávu a závěrečný účet za rok 2014
Hlasování: 51:0:0 (pro: proti: zdržel se)
5. Informace k projektu SMS a SMO
V tomto bodě byly představeny projekty, do kterých je MAS – PM zapojena
Michaela Zmeškalová a Lucie Měsíčková prezentovaly výsledky projektu, jehož nositelem je
Svaz měst a obcí. Výsledkem projektu je Zpráva k oblasti Administrativa malých obcí. Dále
Marie Tesařová představila druhý výstup projektu – Akční plán
Tomáš Šulák představil výsledky projektu, jehož nositelem je Svaz místních samospráv.
6. Různé (standardizace, SCLLD, MAPy)
V rámci tohoto bodu byli přítomní informováni o splnění všech podmínek, které byly potřebné
k udělení standardizace MAS. Dále byli informování o stavu zpracování dokumentu strategie,
který by měl být finálně dokončen v říjnu 2015
Poslední informace byla podána ohledně zpracování Místních akčních plánů (MAP), které
kancelář MAS bude ve spolupráci se Statutárním městem Přerov zpracovávat pro SO ORP Přerov
Usnesení: Sněm navrhuje Správní radě schválit Memorandum k realizaci MAP na území MAS
PM
7. Závěr
Markéta Poláchová Kropáčková poděkovala všem přítomným a ukončila jednání

Zapsala: Michaela Zmeškalová, manažer

Ověřili: Vladimír Martínek, Petr Lipner

