MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Správní rada
Zápis z 10. zasedání Správní rady
konaného dne 10. 9. 2014 od 8 hodin v Líbeznicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Zahájení zasedání
Zasedání Správní rady (dále též jako „rada“) bylo zahájeno v 8:00 hodin předsedou rady Mgr.
Martinem Kupkou (dále též jako „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že přítomni jsou 3 členové rady (z celkového počtu všech tří
členů rady), takže rada je usnášeníschopná.
1) Určení zapisovatele
Zapisovatelem byla určena Ing. Iva Cucová.
2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Doplnění ani změnu programu nikdo
nenavrhl.
Návrh usnesení:
Správní rada schvaluje následující program zasedání:
1) Určení zapisovatele
2) Schválení programu
3) Účetní závěrka k 30. 6. 2014
4) Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
5) Různé
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1/010/SR bylo schváleno.

0

Účetní závěrka k 30. 6. 2014
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici výsledku a rozvahu k 30. 6. 2014
Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí účetní závěrku 2. čtvrtletí 2014.
Usnesení č. 2/010/SR bylo schváleno.
Shrnutí dosavadní činnosti MAS Nad Prahou
Ředitelka společnosti přítomné informovala, že:
 V dubnu proběhlo Setkání sousedů nad Prahou v rámci tréninkové výzvy
 V květnu se uskutečnilo cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou XCO Beckov
 V květnu byla zahájena realizace projektu rekonstrukce autobusových zastávek
 V červnu byl dokončen projekt Získávání dovedností a animace a byla podána žádost o
platbu dotace ze SZIF
 V srpnu byl ukončen projekt Zpracování integrované strategie území MAS Nad Prahou a
byla podána žádost o platbu dotace z OPTP
 V září byl ukončen projekt Rekonstrukce autobusových zastávek a bude podána žádost o

platbu dotace z ROP
Návrh usnesení:
Správní rada bere na vědomí zprávu ředitelky společnosti o dosavadní činnosti MAS Nad
Prahou.
Usnesení č. 3/010/SR bylo schváleno.

Další zasedání Správní rady se uskuteční 5. 11. 2014 v 8 hodin v kanceláři MAS Nad Prahou
v Líbeznicích.

Zapisovatel:

Ing. Iva Cucová, v.r.

Předseda Správní rady:

Mgr. Martin Kupka, v.r.

