
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. 
 

 

 

 

 

VH svolal: Ing. Miroslav Makovička, předseda  

Termín: 27.3.2018 od 11:30 hodin  

Místo: Hodovna statku Bernard, Šachetní 135, Královské Poříčí 

Předsedal: Ing. Miroslav Makovička 

Přítomní:  Ing. Jágriková, Ing. Makovička, Jan Fronc, Ing. Blašková – jednání je usnášeníschopné 

 

PROGRAM: 

1. Volba zapisovatele  
2. Informace o projektu InduCult2.0 

3. Informace o projektu Ekocenter 

4. Další projektové záměry 

5. Účetní uzávěrka za rok 2017 

6. Různé 
 

 
1) Volba zapisovatele  

VH pověřila tvorbou zápisu Andrea Langová.  

2) Informace o projektu InduCult2.0 

Ing. Makovička přítomné seznámil s průběhem realizace projektu InduCult2.0. Jednotlivé aktivity se 

daří realizovat prakticky podle plánu. Projekt vstoupil do druhé poloviny své existence. Průběžně se 

daří zajišťovat financování projektu.  

3) Informace o projektu spolupráce Ekocenter 

Ing. Eva Slámová informovala o projektu, kde se kromě jiného předpokládá vytvoření koncepce 

fungování Ekocenter v kraji. 

- Ing. Makovička očekává, že se Ekocentra lépe poznají a začnou spolu více spolupracovat.  

- Je zde nabídka vzdělávání pracovníků Ekocenter, společná příprava klíčových aktivit, pravidelné 

setkávání, nabízí se i zapojení dalších MASek do projektů bez jakýchkoliv podmínek. V plánu je i 

vytvoření Propagační mapy ekocenter regionu. 

- Ing. Makovička informoval o způsobu personálního zabezpečení projektu. Na předfinancování 

a spolufinancování projektu je požádána obec Královské Poříčí o poskytnutí půjčky a daru. 

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu projektu a schvaluje postup předsedy.   

 

4) Další projektové záměry 

Ing. Makovička informoval o tom, že KSMASKK je zapojena v žádostech dalšího projektu z CE. 

KSMASKK i v letošním roce požádala Karlovarský kraj o dotace na čištění řeky Ohře. Jedna z žádostí 

byla již úspěšná. 
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Usnesení: Valná hromada bere na vědomí informace o podaných projektech a schvaluje postup 

předsedy.   

 

5) Účetní uzávěrka za rok 2017 

VH projednala účetní závěrku za rok 2017, která se skládá z výkazu zisků a ztrát, z rozvahy, přílohy, 

přehledu o peněžních tocích. 

Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku KSMASKK sestavenou k 31.12.2017.  

 

6) Různé 

K bodu neproběhla diskuse. 

 
 
Ukončení VH v 12:00 hodin.  
 

Vyhotoveno dne 27.3.2018  

 

zapsala  

Andrea Langová  Ing. Miroslav Makovička 


