
USNESENÍ 

z ustavující valné hromady Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. 

konané dne 19. prosince  2007 v 9:00 hodin v zasedací místnosti správní budovy ZD Kelečsko 

 

 

       

1) Valná hromada schvaluje  

 

 - vznik Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. 

 

 - zvolení předsedy MASKLS pana Karla Hlavicu   - Obec Police 

             - zvolení místopředsedy MASKLS Ing. Míčka Otakara  - Starojicko, a.s. 

 

- programový výbor: předseda Hlavica Karel  - Obec Police  

   členové Ing. Remeš Jaromír - Obec Lešná  

                 Vahalík Svatoslav - Obec Starý Jičín 

      Ing. Klvaňa Pavel - Zemědělské druţstvo Kelečsko 

         Houzar Pavel - Pekárna Lešňanka, s.r.o. 

      Ing. Davidová Boţena - Starojicko, a.s. 

      Ing. Tomáš Mareček - Ing. Tomáš Mareček   

 

 

 

- výběrovou komisi: předseda         Ing. Míček Otakar - Starojicko, a.s. 

            členové Ing Pitrun Stanislav - Město Kelč  

      Štecová Marie  - Obec Starý Jičín  

      Ing. Bajar Radim - ZOD Lešná  

      Ing. Jindřich Šnejdrla - Argotech Poličná spol. s  r.o.  

 

 - revizní komisi:  Ing. Šnajdar Jiří - Obec Lešná 

     Pajdla Jaroslav - Jaroslav Pajdla-AKORD … 

Vahalíková Eva - Autodoprava Vahalíková    

  

                        

 

  -    členský příspěvek ve výši: 

a) veřejný sektor – tedy jednotlivé obce a Město Kelč ve výši 10,- Kč na jednoho 

občana dle údajů počtu obyvatel k 31.12.2007 

b) soukromý sektor: 

b1) podnikatelské subjekty hospodařící na půdě ve výši 10,-- na jeden hektar 

zemědělské půdy dle údajů k datu 31.12.2007  

b2) právnické osoby, které nehospodaří na půdě ve výši 10.000,-- Kč  

b3) fyzické osoby podnikající na základě ŢL ve výši 6.000,-- Kč  

b4) neziskové organizace ve výši 4.000,-- Kč  

c) občan ve výši 1.000,-- Kč  

 

  -    výdaje na zřízení účtu, výrobu razítka a jiné nutné výdaje spojené se vznikem  

                  Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s.  
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2) Valná hromada ukládá: 

 

a) předsedovi poţádat o registraci Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko, 

o.s. jako občanské sdruţení u Ministerstva  vnitra a přidělení IČO 

(návrh na registraci podají: Karel Hlavica, Ing. Pitrun Stanislav, Ing. Hruška Josef) 

Termín: ihned 

 

b) předsedovi a místopředsedovi zaloţit účet u Komerční banky a.s. Valašské Meziříčí 

Termín: ihned 

 

c) programovému výboru zpracovat strategii Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-

Starojicko, o.s.  

Termín: předloţit na následující valné hromadě 

 

d) Programovému výboru připravit návrh na řešení managera  

         Termín: předloţit na následující valné hromadě 

 

 

 

V Kelči, dne 19. prosince 2007 

 

 

 


