Zápis
z valné hromady zástupců Sdružení právnických osob
Brána Vysočiny ze dne 1.3.2011 v 18.00 v Božejově
Přítomni – viz prezenční listina
Program:

Různé
1)

1) Úvodní slovo předsedy p. Brože
2) Slovo hosta – zástupce policie ČR p. Pavla Kapouna
3) Dotace z MAS Via Rustica
4) Seznámení s finanční zprávou Sdružení
5) Volby nového vedení
6) Diskuse o převodu finančních prostředků Sdružení

Letáčky z roku 2006 jestli ještě někdo má
Nabídka knížek leteckých snímků nad Pelhřimovskem
Úprava webových stránek
V úvodní části přivítal předseda p. Brož všechny přítomné a vyzval je k zápisu do
presenční listiny. Podle ní bylo přítomno 13 hlasovných členů. Zápisem pověřena pí.
Zadražilová.

2) Zástupce policie p. Kapoun seznámil přítomné, s trestnou činností na okrese za letošní
a uplynulý rok a pak přestupky v jednotlivých obcích. Nabídka přednášky pro
důchodce – jak se bránit podomním prodejcům apod. Přednáška proběhla v Božejově
a v Ústrašíně. Návštěvníků nebylo mnoho, ale kdo přišli byli spokojeni. Další nabídka
je – pokud by byl zájem o přednášku o domácím násilí. Opět p. Kapoun zdůraznil
nutnost vzájemné spolupráce Policie ČR a obcí.
3) Dotace Via Rustica – pí. Zadražilová, jako členka rady sdružení Via Rustica seznámila
zástupce mikroregionu se možností čerpání dotací z Leadru přes MAS Via Rustica.
Upozornila na časopis Primu, který vydává MAS a který o dotacích podrobně píše.
V letošním roce zatím nebyla vyhlášena žádná výzva, protože zatím nejsou potřebné
informace z Brna. Zřejmě budou cca v červnu vyhlášeny všechny výzvy najednou.
4) Účetní pí. Zadražilová obeznámila členy Sdružení s finanční zprávou za rok 2010,
zástupci sdružení zprávu odsouhlasili a členové revizní komise ji podepsali.
5) Zástupci sdružení odsouhlasili, že pro rok 2011 nebudou vybírány poplatky.
6) Zástupci sdružení rozhodli, že peníze sdružení budou převedeny z účtu v České
spořitelně na účet poštovní spořitelny – zařídí Adriana Kottová, Ladislav Brož a Eva
Zadražilová – ti budou mít podpisové právo.
7) Volby\vedení Sdužení právnických osob Brána Vysočiny - pro období 2011 – 2012 –
od 1.1.2011 do 31.12.2012
Předseda - zvolena místostarotka Nové Cerekve Adriana Kottová
1. Místopředseda – zvolen p. starosta Ladislav Brož z Božejova
2. Místopředseda – zvolen p. Milan Zeman z Ústašína

Revizní komise
– 1. Člen – pí. Stanislava Houčková
- 2. Člen p. Zdeněk Pípal
- 3. Člen p. Josef Zabloudil
Účetní zůstává nadále paní Eva Zadražilová z Moravče
Úkoly:
 Usnesení o zvolení zástupců mikroregionu – dodá Moraveč, Leskovice
 Webových stránky- byly částečně zaktualizovány, bude doladěn zámeř aktivních
prokliků na stránky členů sdružení.
Zápis sepsala Eva Zadražilová

Ověřili: p. Brož, pí. Kottová

