
Usnesení z valné hromady MASH 
konané v Lide čku dne 9. 3. 2006  

 
 
 
 
 
Členové návrhové komise: Josef Daněk 
                                           Ing. Stanislav Martinka 
 
 
I. Valná hromada MASH schvaluje: 
 

a) Valná hromada MASH schvaluje program zasedání 
 

b) Valná hromada jmenuje zapisovatelem zápisu pana Aleše Lahodu 
 
c) Valná hromada schvaluje vybrané projekty v rámci 1. kola LEADER  výběrovou 

komisí a doporučené programovým výborem. Seznam vybraných projektů je 
v příloze č. 1 

 
d) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MASH jmenovaných v příloze č. 2  
 
e) Valná hromada schvaluje změnu stanov v projednaných bodech a ukládá 

předsedovi MASH odeslat  změněné stanovy na Ministerstvo vnitra 
 
f) Valná hromada schvaluje tyto členy kontrolní a revizní komise: 

- Ludmilu Mužíkovskou 
- Vlastu Sláčíkovou 
- Ladislava Garguláka 
 

g) Valná hromada schvaluje složení programového výboru a výběrové komise dle 
přílohy č. 3 

 
h) Valná hromada schvaluje výši členského příspěvku na rok 2006 ve výši 500,- Kč 

na člena MASH 
 
i) Valná hromada schvaluje podání Záměru do programu LEADER ČR na rok 2006 

s názvem „Do valašských hor“ na téma č. 2 „Posílení místního ekonomického 
prostředí a zhodnocení místní produkce“ 

 
 
II. Valná hromada MASH bere na vědomí: 
 

a) závěrečný účet MASH za rok 2005 
 

b) Zpráva o činnosti MASH za uplynulé období 
 
c) Že výsledek hospodaření MASH bude valnou hromadou schválen až po 

provedení auditu hospodaření MASH za rok 2005 
 
d) Plán činnosti MASH na rok 2006 

 



III. Valná hromada MASH ukládá: 
 

a) Svým členům, kteří v roce 2005 nezaplatili svůj členský příspěvek, aby tak 
neprodleně učinili 

 
b) Účetní MASH rozeslat těmto neplatičům výzvu k úhradě nezaplaceného 

členského příspěvku s uvedením bankovního spojení 
 
c) Starostům obcí, aby ve svých zastupitelstvech projednali a chválili své zástupce 

v MASH a aby je seznámili se zněním stanov, s výsledkem hospodaření za rok 
2005 a s návrhem rozpočtu na rok 2006, včetně provedení rozpočtových úprav 
v souvislosti s placením členského příspěvku přímo jednotlivými obcemi 

 
d) Předsedovi MASH provést audit hospodaření za rok 2005 
 
e) Manažerovi MASH konkretizovat a MASH Bojkovsko možnou spolupráci 

v budoucnu 
 
f) Manažerovi MASH a programovému výboru vyhledat pro MASH partnerské 

MASH v ČR a zahraničí 
 

IV. Valná hromada MASH neschvaluje: 
 

a) Podpis smlouvy o partnerství s MAS Bojkovsko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… 
Ing. Vojtěch Ryza 
Předseda MASH 


