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Zápis z valné hromady 

Datum konání: 30. ledna 2013, 18:00 hodin. 

Místo konání: Kulturní dům – OÚ Vrbice 

Přítomní: 
Miroslav Unger  - FC Hustopeče 
RNDr. Leoš Vejpustek  - FO, Hustopeče 
Ing. Jana Charvátová  - FO, Brumovice 
Antonín Košulič  - starosta obce Brumovice 
Mgr. Radek Valenta  - Mikroregion Hustopečsko 
Ing. Vlastislav Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o.s. 
Ing. Josef Hrouzek  - starosta obce Nikolčice 
Bohuslav Barek  - starosta obce Boleradice 
Tomáš Bílek   - starosta obce Vrbice 
Mgr. Pavel Kafka  - Farnost Hustopeče 
Radoslava Obadalová  - předsedkyně KPH Kobylí 
Pavel Stávek   - FO – podnikatel, Němčičky 
Ing. Miroslav Caban  - FO – podnikatel, Hustopeče 
Ing. Přemysl Pálka  - manažer, zplnomocněn za Svazek obcí Modré Hory 
Marie Adámková  - Přátelé Bohumilic o. s. 
Pavel Stávek   - zplnomocněn za Obec Nemčičky 
Bc. Zita Dvořáková, MSc. - Ekocentrum Trkmanka, přísp. organizace 
 
Ostatní členové se předem omluvili. 

 

1.  Zahájení 
Jednání zahájil a řídil předseda Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. Tomáš Bílek. Vzhledem ke 
skutečnosti, že je přítomno 17 členů z celkového počtu 28, což je nadpoloviční většina, je ustavující 
valná hromada usnášeníschopná.  

 
Tomáš Bílek přivítal členy, seznámil přítomné s programem. 
 

 

2.  Schválení programu 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Jmenování zapisovatele 

4. Volba ověřovatele zápisu 
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5. Volba nových členů valnou hromadou 

6. Zpráva programového výboru ze dne 19.12.2012   

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Usnesení 

10. Závěr 

 

o Přítomných členů 17 z 28 s hlasovacím právem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 1 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. schvaluje program zasedání.   

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3.       Jmenování zapisovatele 

o Přítomných členů 17 z 28 s hlasovacím právem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 2 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. navrhuje zapisovatele Přemysla Pálku. 

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.       Volba ověřovatele zápisu 

o Přítomných členů 17 z 28 s hlasovacím právem. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 3 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. určuje ověřovatele zápisu pana Pavla Stávka a 
RNDr. Leoše Vejpustka. 

Pro 16 Proti 0 Zdržel se 1 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5.       Volba nového člena valnou hromadou, který projevil zájem o členství 

o Tomáš Bílek představil nového člena z doposud „bílého“ místa z Velkoněmčičska PROQIN s.r.o., 
IČ: 277 470 26, zastoupeným Mgr. Ing. Martinem Prokešem, který se z jednání valné hromady 
omluvil. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 4 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. přijala nového člena: PROQIN s.r.o., IČ: 
277 470 26, zastoupeným Mgr. Ing. Martinem Prokešem. 

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6.       Zpráva programového výboru 

o Tomáš Bílek všem přítomným sdělil zprávu z programového výboru. Valná hromada navrhla 
pouze upravit ve všech dokumentech (stanovy, jednací řád, smlouva o partnerství a vzájemné 
spolupráci a webové stránky) správný název a to na MAS Hustopečsko, o. s..  

Přemysl Pálka má za úkol upravit správný název ve všech výše uvedených dokumentech. 

 

o Stanovy byly po výše uvedených dílčích úpravách Tomášem Bílkem navrženy ke schválení. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 5 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. schvaluje nové znění stanov.   

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

o Programový výbor také zrevidoval jednací řád. Přemysl Pálka informoval o konkrétních změnách. 
Jednací řád byl po výše uvedených dílčích úpravách Tomášem Bílkem navržen ke schválení. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 6 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. schvaluje nové znění jednacího řádu.   

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

o Přemysl Pálka dále Informoval o povinných přílohách k žádosti o dotaci na provoz Místní akční 
skupiny Hustopečsko, o. s.. Musíme doložit Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 
s občanským sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu. Tato smlouva plní účel nejen jako povinnou 
přílohu k žádosti, ale i umožňuje oběma subjektům do budoucna spolupracovat na nových 
projektech. Přemysl Pálka přečetl tuto smlouvu a vyzval všechny přítomné k připomínkám. Valná 
hromada vznesla celkem dvě připomínky: úprava správného názvu z „Místní akční skupina 
Hustopečsko, o. s.“ na název MAS Hustopečsko, o. s. a doplnění v článku 5, odst. 3 slovo 
například. Pokud bude některý z projektů realizován za finanční podpory, například JMK, státu či 
EU, bude před jeho zahájením sepsána samostatná smlouva o spolupráci na tomto projektu. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 7 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. schvaluje nové zkrácené znění názvu na MAS 
Hustopečsko, o. s..   

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 8 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. projednala a schválila znění a uzavření 
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s občanským sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu. 

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
o Přemysl Pálka prezentoval valné hromadě obsah žádosti o dotaci na provoz Místní akční skupiny 

Hustopečsko, o. s.. 
 
 Vyzval přítomné vymyslet do pondělí 4.2.2013 vhodný název projektu uvedeného v žádosti o 

dotaci. Nyní byl navržen název Poznejme své území. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh usnesení č. 9 

Valná hromada Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s. schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz 
Místní akční skupiny Hustopečsko, o. s.. 

Pro 17 Proti 0 Zdržel se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

7.       Různé 

 
o Běžný účet 
Tomáš Bílek sdělil členům, že byl nově založen  bankovní účet u ERA Poštovní spořitelna – č. účtu 
255960636/0300. Účet je zveřejněn i na webových www.mashustopecsko.cz.  
 
o Členské příspěvky 
Tomáš Bílek připomněl přítomným členům důležitost zaplacení členských příspěvků dle usnesení 
z předešlých jednání. 
 
o Předfinancování projektu 
Jak již na předchozích jednání bylo řečeno, Svazek obcí Modré Hory částečně pokryje náklady na 
manažera. K tomuto tématu se předseda přesněji vyjádří na další valné hromadě, kterou manažer 
všem členům včas oznámí. 
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8.       Diskuse 

 
Poté proběhla diskuse na volné téma. 

 

9.  Usnesení 

Přemysl Pálka přítomným přečetl všechna usnesení. 

 

10. Závěr 

Tomáš Bílek ukončil valnou hromadu v 19:30 hodin. 

 

 

Zapsal:  Přemysl Pálka 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…………………..    ……………………………………………… 
 
        Tomáš Bílek - předseda         Kamil Konečný - místopředseda 


