Podbrdsko, občanské sdružení
Chrást 15, 262 72 Březnice
IČ: 27051935

tel.: 318 684 133

e-mail: info@podbrdsko.net

www.podbrdsko.net

Zápis
z jednání Rady MAS Podbrdsko, občanské sdružení ze dne 23. 9. 2013 od 16.00 hodin, které
se konalo na MÚ Rožmitál p.Tř.

Přítomni: Ing. Bořek Bierhanzl, Ing. Petr Chotívka, Markéta Balková, Ing. Josef Vondrášek,
Bc. Vladimír Vojáček, Gabriel Synek
Pozváni: Ing. Gabriela Jeníčková, Mgr. Kokeš

Program
1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Dotazníky
4. Změna občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
5. Nové stanovy
6. Nové území – zmenšené, oslovení neaktivních členů
7. Diskuze
8. Závěr
K bodu 1.
Hlasování o předloženém programu.
Hlasování:
pro: 6

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Návrh na usnesení přijat

K bodu 2.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu: Ing. Chotívka, Ing. Bierhanzl
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Návrh na usnesení přijat
K bodu 3.
Paní Jeníčková informovala radu o dotazníkách. Dotazníky byly kompletně zpracovány, jsou
zveřejněny na webu (pro obce, pro občany). Byly vytištěny a rozdány na obecních úřadech,
v Informačních centrech. S Ing. Růžičkovou z ČZU byla domluvena příprava podkladů ze
strany studentů z Březnice k tvorbě analýzy území. Máme 24 obcí a ve středisku je 24
studentů.
K bodu 4.

K změně o.s. na o.p.s se vyjádřil Mgr. Kokeš a Ing. Chotívka. Ing. Chotívka byl důrazně proti,
aby se sdružení stalo obecně prospěšnou společností, ale je pro, aby po 1. 1. 2014 bylo
sdružení spolkem. Mgr. Kokeš informoval přítomné, že na změně je nutný 100% všech členů
sdružení. Pokud jeden člen bude proti, není možné se transformovat na o.p.s.
K bodu 5
Správní rada opět projednala návrh nových stanov občanského sdružení, podala připomínky a
určila Ing. Chotívku k zapracování všech připomínek rady do stanov, které budou předloženy
Valné hromadě ke schválení. Rada se také opět zabývala připomínkováním nového Statutu
sdružení, jednacího řádu, etického kodexu Výběrové komise a jednacím řádem Výběrové
komise a jednacím řádem celého sdružení. Připomínky rady jsou nutné do dokumentů
zapracovat a opět poslat radě k připomínkování. Pověřeni jsou Ing. Chotívka, Ing. Gabriela
Jeníčková
K bodu 6
Byl sepsán dopis, který bude spolu s pozvánkou na Valnou hromadu poslán všem členům.
Neaktivní členy sdružení, kteří svou nečinností paralyzují chod a usnášeníschopnost celého
sdružení budou vyloučeni.
Dopis a pozvánka odsouhlasena
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Zapsala: Ing. Gabriela Jeníčková

Předsedkyně o. s.:

Markéta Balková

Ověřovatelé zápisu: p. Gabriel Synek, Ing. Jiří Vondrášek

