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Zápis|usnesení z jednání Rady spo!ku MAS Mohelnicko, z.s.
ze dne 25. února 2O2L
Jednání Rady spolku bylo přítomno

6 členů(viz zápis

usn ášen íschopná.

prezenčnílistiny)

-

Rada spolku je

Program:
1) Schválení programu
2| Volba předsedy MAS
3) Volba místopředsedy MAS
4) Přijetí nového člena MAS
5) Schválení aktualizovaných lnterních postupů PRV
6) Schválení 7. výzvy PRV
7) Různé

Ad 1)
Manažerka představila zúčastněnýmprogram uvedený na pozvánce Rady spolku. Všichni přítomní
členovés programem souhlasili.
Usnesení č. 1: Rada spolku schvaluje předložený program zasedání Rady MAS Mohelnicko, z.s,
6 PRo
konaného dne 25. 2.2021,.

Ad 2)
Na poslední Valné hromadě, která se konala online formou následovanou korespondenčním
hlasováním, proběhla volba Rady spolku. Valná hromada odsouhlasila stejné složeníRady spolku
tak, jak fungovala v předcházejících letech.
Současnémupředsedovi uplynul dvouletý mandát, proto bylo nutné zvolení předsedy, kterého si
Rada spolku volí ze svých členů.Dosavadní předseda MAS Mohelnicko, z.s. Jiří Kvíčala,statutární
zástupce obce Líšnice, projevil zájem být znovu předsedou. Přítomní členovésouhlasili se
znovuzvolením na post předsedy Jiřího Kvíčalu.
Usnesení č. 2: Rada spolku schvaluje na pozici předsedy MAS Mohelnicko, z.s. pana Jiřího Kvíčalu,
5 PRO, 1SE ZDRŽEL
DiS., statutárního zástupce člena MAS Mohelnicko, z.s. Obec Líšnice.
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Ad 3)
Pozice místopředsedy MAS je dle stanov MAS volena na dobu neurčitou. Vzhledem ke změně
zplnomocněného zástupce člena MAS Úsovsko, a.s. z lng. Lukáše Pospíšila, který zastával pozici
místopředsedy, na Bc. Jitku Vybíralovou je nutné, aby byl nově zvolen místopředseda MAS.
Z přítomných členůbyl na tuto pozici navržen lng. Zdeněk Fischer, statutární zástupce člena SDH
Žádlovice. Všichni přítomní členovés navrženímsouhlasili, nebyl navrhnut protikandidát, pan
Fischer s nominací souhlasil.

Usnesení č. 3: Rada spolku schvaluje na pozici místopředsedy MAS Mohelnicko, z.s. pana
lng. Zdeňka Fischera, statutárního zástupce člena SDH

Žádlovice.

5 PRO, 1 SE ZDRŽEL

Ad 4)
MAS obdržela přihlášku ke členstvíve spolku od firmy FUTURPOL, s.r.o. Žadatel o členstvíbude
spadat pod zájmovou skupinu 3 - podnikánív ostatních oblastech.
Usnesení č. 4: Rada spolku schvaluje přijetí nového člena MAS Mohelnicko, z.s.- FUTURPOL, s.r.o.
6 PRo

Ad 5)
lnterní postupy jsou souhrn pravidel a postupů před vyhlášením výzvy, v průběhu příjmu žádostía
během hodnocení přijatých žádostí. V loňském roce byla do strategie MAS vložena nová Fiche číslo
7 s názvem Rozvoj a obnova obcí. Vzhledem k rozšířenístrategie o novou Fichi je nutné aktualizovat
lnternípostupy PRV, které budou nově zohledňovat Fichi 7.
Drobné úpravy postupů proběhly také na základě nových, aktualizovaných pravidel pro opatření
19.2.I, které vstoupily v platnost v lednu 202t.
Usneseníč. 5: Rada spolku schvaluje aktualizované lnternípostupy PRV.
6 PRo

Ad 6)
V souladu s platným plánem vyhlašování výzev bude 1, 3,2021, vyhlášena 7. výzva PRV se dvěma
fichemi: Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků s celkovou alokací 2929 830,- Kč a Fiche 7 Rozvoj a obnova obcí s celkovou alokací 5 000 000,- Kč. Ukončený příjem žádostíjenaplánován na

2,4.202t.

Usnesení č. 6: Rada spolku schvaluje vyhlášení 7 . výzvy v rámci programového rámce PRV.
6 PRo
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Ad 7)
K bodu různénebyly žádné připomínky.

Zapsala: Lenka Vlasová
ověřovatel : l ng. zden ě o

rornn,
/

*á/na
Jiří Kvíčala,DiS.
předseda MAS Mohelnicko, z.s.

MAS Mohelnicko, r.s

ruqffiťťŇťdku
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