
ZAPIS

Z 13. scHŮzn pnoGRAMovnHo vÝľonu
zĺlvlovÉHo snnuŽnľÍ pnÁvľrcrÝcrĺ oSoB,,MAS ľoHuľĺÍNSKo*

v íterý 2.12.2014 od 15'00 hod.
v kanceláři A236 v 1. patře Městského úřadu v Bohumíně

Pozváni členové PV. Jako host mĺstostaľosta Rychvaldu p. Václav Pavlík

Progľam:

1. Schválení pľogľamu schůze

2. PÍíprava VH MAS (návľh teľmínu ifteý 9.12.2014 od 16'00 v Bohumíně)

3. Návrh změny stanov MAS a transformace Z.S.p.o. na spolek

4. Různé

ill B0ĺIjtíilsilo
lí

PROGRAff ROZVO]E VINXOVA

Evropský zemědělsĺoý fond pro ľozr'oj veĺkor.a: Evĺopa investuje do venkovských oblastĺ



Zápisz jednání

Přítomno bylo 5 ze sedmi členů Pv ,2 členové byli omluveni. PV je usnášeníschopný.

Na úvod výboru byl schválen progľam 13' schůzę.

Předseda PV připomněl důvody tľansformace Z.S.p'o. na spolek. Poté byl podrobně přednesen

návrh stanov spolku azapracovány připomínky přítomných členů'

Dalším bodem jednání bylapříprava valné hĺomady, jejížterminbyl odsouhlasęĺĺa9.I2.

2014 od 16,00 hodin v zasedačce č.243 na MěÚ v Bohumíně.

Byla projednán a schválen návrh progľamu 6. členské schůze (valné hĺomady):

Obsah
1 . Úvod' ověřovatelé zápisu,progľam VH........'..
2. PŤIjetí nových členů'.'......
3. Změna stanov, transformace na spolek............
3. odvolání a volba členů programového ýboru
4. odvolání a volba členů kontľolní komise

Po skončení valné hĺomady proběhne 14. schůze programového výboľu, kde jediným bodem

pľogramu jędnání bude volba předsedy a místopředsedy spolku.

PV uloŽil předsedovi PV svolat valnou hĺomadu na9.I2.2014 ďo Bohumína azvetejnitk

připomínkování členů i veřejnosti návrh stanov.

Zapsal: Ing' Lumír Macuľa, předseda PV

Pří1ohy:

Návľh stanov spolku
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PREZENČNÍ LISTINA
13. SCHŮZE PRoGRAMovÉHo vÝľonu, zÄlwĺovnrro sunuŽnľÍ

ľnÁvmcxÝcľĺ osoB,,MAS ľorruľĺÍNSKO"

2. pľosince 2014 ođ 15,00 hod.
v kanceláři A236 v 1. patře Městského úřadu v Bohumíně

Programoý výbor:

Ing' Lumír Macura

Mgr. Pavel Buzek

Ing. Ladislav Sitko

Andľea Folteľová

Ing. Pavel Lukaštík

Ing. Věra Yzatkovtt

PavelSlávik

Host:

Yáclav Pavlík
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