Místní akční skupina Labské skály
Pozvánka na Valnou hromadu MAS Labské skály, z.s.
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na jednání Valné hromady MAS Labské skály z.s.,
která se uskuteční dne 21. 04. 2016 od 17:00 hodin
v Kulturním domě v Chlumci, Muchova 267, 403 39 Chlumec.
Program:
1) Zahájení
2) Informace o členské základně
3) Předložení auditu za rok 2015
4) Předložení zprávy o hospodaření za rok 2015
5) Schválení funkční odměny pro Mgr. Václava Zibnera na rok 2016
6) Realizace projektů MAP a SCLLD
7) Informace o akci „Noc kostelů“
8) Informace o 5. DNU MAS LS a 2. Labskoskalském minitrhu v Libouchci
9) Předložení a schválení etického kodexu MAS Labské skály, z.s.
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
Účast členů na jednání VH je důležitá. Je třeba, aby Valná hromada byla usnášení schopná, a
aby byla splněna podmínka nadpoloviční účasti a současně účasti min. 51% subjektů
z neveřejné sféry. Proto, pokud nebudou moci členové zajistit svojí účast, je možné
zastupování na základě Plné moci (vzor v příloze). Člena může zastupovat pouze člen ze stejné
zájmové skupiny.
Účast na VH je třeba potvrdit prostřednictvím rezervačního Google formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/1BqTo7mbgf_iFC_15uL9cQLI_SeF5CrC_scsCQEFQ5p
A/viewform
Formulář je nutné vyplnit nejpozději do 14. 04. 2016 do 14:00 hodin.
Po jednání VH (pravděpodobně od 18:00 hod.) je možnost se přesunout do chlumecké
restaurace, kde si můžete zahrát bowling (http://www.restauracechlumec.cz/), jedná se o
nekuřácký prostor. Účast na bowlingu je také nutné potvrdit v rezervačním formuláři ve výše
uvedeném odkaze.

Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Václav Zibner
Předseda Výkonného výboru MAS

Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové / www.maslabskeskaly.cz / IČO: 2701 0066 / č. účtu 242595254/0300
Jiřina Bischoffiová –vedoucí kanceláře
vedoucí pracovník pro SCLLD
manažerka MAS
e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz
tel: 722 944 947

e-mail: maslabskeskaly@gmail.com

Místní akční skupina Labské skály
Plná moc
k zastupování člena MAS na jednání Valné hromady
dne 21. 04. 2016 v Chlumci

Já: …………………………………………….................................... (zájmová skupina:……………………………)

Nar.: ……………………………………………

Zplnomocňuji pana/ní: ……………………………………………… (zájmová skupina: ………..………………….)

Nar.: ……………………………………………
k účasti s právem hlasování na Valné hromadě dne 21. 04. 2016

Zmocnitel_____________________________

Zmocněnec > plnou moc přijímám_______________________________________________

Poznámka: u právnických osob je třeba uvést název organizace a funkci zmocnitele
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