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Ekoregion Úhlava, z.s.    Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
 

Zápis z jednání Valného shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s.  
 

konaného 10.3.2016 v budově městské knihovny v Nýrsku 

 

Přítomni: viz prezenční listina  

         

Zapisovatel:  Josef Rousek 

 

Ověřovatel:  Tomáš Rayser 

            

   

 

 

 

 

1. Program: 

                   

                   a)    Volba orgánů schůze, schválení programu jednání a jednacího řádu  

                   b)    Zpráva o činnosti spolku v roce 2015  

                   c)    Zpráva kontrolní komise za rok 2015 

                   d)    Rozpočet na rok 2016 a čerpání rozpočtu v roce 2015 

                   e)     Plán činnosti na rok 2016 

                   f)     Výroční zpráva 

                   g)    Odvolání a volba členů Výběrové komise 

                   h)    Projednání SCLLD na programové období 2014 – 2020  

                   ch)  Různé 
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2. Obsah jednání 
 

V úvodu přivítal předseda spolku pan Josef Rousek přítomné členy Valného shromáždění  

a ujal se vedení schůze. 

 

Dále jednání probíhalo dle navrženého programu: 

 

                 a) Volba orgánů schůze, schválení programu jednání a jednacího řádu   

 

Valnému shromáždění byl představen program jednání a Jednací řád Valného shromáždění. 

Jednací řád tvoří přílohu 1 tohoto zápisu. Poté byli navrženi zapisovatel (Josef Rousek)  

a ověřovatel zápisu (Tomáš Rayser).                  

 

Valné shromáždění jednomyslně schválilo program, jednací řád a návrh na zapisovatele  

a ověřovatele zápisu. 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0 

 

                 b) Zpráva o činnosti sdružení 

 

Předseda sdružení přednesl zprávu o činnosti sdružení za rok 2015, kterou připravil 

programový výbor sdružení. Zpráva tvoří přílohu 2 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0 

 

                 c) Zpráva kontrolní komise 

 

Zprávu přednesl člen komise pan Pavlásek. Zpráva kontrolní komise za rok 2015 je přílohou 3 

tohoto zápisu.  

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0 

 

      d) Rozpočet na rok 2016 a čerpání rozpočtu v roce 2015  

 

Hospodaření za rok 2015 bylo schváleno. Rozpočet na rok 2016 byl navržen a schválen jako 

vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2016 a čerpání rozpočtu v roce 2015 tvoří přílohu 4 tohoto 

zápisu. 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0 

 

       e) Plán činnosti na rok 2016 

 

Předseda spolku přednesl návrh plánu činnosti pro rok 2016. Plán činnosti sdružení pro rok 

2016 tvoří přílohu 5 tohoto zápisu.         

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0 

           

                 



Stránka 3 z 4 

 

 

 

f) Výroční zpráva 

 

Valné shromáždění schválilo návrh výroční zprávy tvořené přehledem členů a přehledem 

obsazení orgánů spolku v roce 2015, zprávou o činnosti spolku v roce 2015 a účetní závěrkou 

za rok 2015.  Výroční zpráva tvoří přílohu 6 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se: 17/0/0       

 

      g) Odvolání a volba členů Výběrové komise 

 
Valné shromáždění odvolalo členy Výběrové komise. Novými členy Výběrové komise byli 

navrženi a posléze zvoleni:  

 

Tomáš Rayser 

Obec Klenová zastoupená Ing. Andreou Baierovou 

SDH Hadrava zastoupený Tomášem Volmutem 

Město Nýrsko zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem 

Jan Koryťák 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se:  17/0/0 

 

 h) Projednání SCLLD na programové období 2014 – 2020 

 

Valné shromáždění členů bylo seznámeno s připomínkami vznesenými k textu SCLLD 

v rámci připomínkového řízení a se způsobem jejich zapracování. Valné shromáždění členů 

schválilo návrh Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion 

Úhlava. SCLLD tvoří přílohu 7 tohoto zápisu. 

 

Hlasování: pro/ proti/ zdržel se:  17/0/0 

 

                ch) Různé 

 

V bodu různé nebyly předneseny žádné návrhy. 



Stránka 4 z 4 

 

 

 

3. Usnesení 
    

Valné shromáždění schvaluje: 

 

 1)   Program jednání, zapisovatele Josefa Rouska a ověřovatele zápisu Tomáše Raysera, 

 2)   Jednací řád Valného shromáždění,  

3)   Zprávu o činnosti sdružení za rok 2015, 

4)   Zprávu kontrolní komise za rok 2015, 

 5)   Účetní závěrku za rok 2015, 

 6)   Přijetí rozpočtu na rok 2016, 

 7)   Plán činnosti sdružení pro rok 2016, 

 8)   Výroční zprávu za rok 2015, 

 9)   Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava. 

 

 

 10)  Valné shromáždění odvolává členy Výběrové komise. 

 11)  Valné shromáždění volí za členy Výběrové komise:  

 

Tomáše Raysera 

Obec Klenovou zastoupenou Ing. Andreou Baierovou 

SDH Hadrava zastoupený Tomášem Volmutem 

Město Nýrsko zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem 

Jana Koryťáka 

 

 

 

 

Zapsal:  Josef Rousek       Ověřil:  Tomáš Rayser 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Přílohy: 1)   Jednací řád Valného shromáždění členů Ekoregion Úhlava, z.s. 

               2)   Zpráva o činnosti Ekoregion Úhlava, z.s. v roce 2015 

               3)   Zpráva kontrolní komise Ekoregion Úhlava, z.s. za rok 2015  

               4)   Čerpání rozpočtu Ekoregion Úhlava, z.s. v roce 2015 a   Návrh rozpočtu   

                     Ekoregion Úhlava na rok 2016 

5) Plán činnosti sdružení Ekoregion Úhlava v roce 2016 

6) Výroční zpráva za rok 2015 

7) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion 

Úhlava 


