
Zápis č. 1 KPS ze dne 25. 9. 2014

projektu „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“

Zasedání bylo zahájeno v Hradci Králové ve 13.00 hodin, ukončeno v 17,00 hod., přítomní viz 

prezenční listina. 

Program jednání:

 Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu

 Jednací řád KPS

 Volba koordinační MAS

 Jmenování koordinační pracovní skupiny

 Jmenování předsedy

 Návrh smlouvy o národní spolupráci

Průběh jednání:

 Předsedající Jana Bitnerová, seznámila přítomné s programem jednání a navrhla I. 
Horníkovou jako zapisovatelku a Petru Barešovou ověřovatelkou zápisu.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 Schválení jednacího řádu Koordinační pracovní skupiny – přítomní se seznámili s návrhem 
jednacího řádu, který po projednání schválili.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0

 Volba koordinační MAS – po dohodě členů KPS byla pro projekt zvolena koordinační MAS- dle 
návrhu Společná CIDLINA, o.s.

Hlasování: pro: 14 proti: 0, zdržel se: 0

 Členové KPS – za jednotlivé MAS jmenovitě viz příloha seznam členů KPS. 
                                                                                                          Členové KPS berou na vědomí

 Jmenování předsedy KPS – dle návrhu paní Rejlové – p. Jana Bitnerová
                                                                                            Hlasování: pro: 13 proti: 0, zdržel se: 1

 Smlouva o spolupráci mezi partnerskými MAS pro realizaci projektu „Uplatňování principu 
LEADER v Královéhradeckém kraji“. Pracovní skupina ve složení p. Bitnerová, p. Kuthanová, p. 
Rejlová a p. Barešová připravily návrh smlouvy  - smlouva byla předem rozeslána a 
připomínkována. 

                                                                                               Hlasování: pro: 14 proti: 0, zdržel se: 0



Usnesení:

KPS schvaluje:

 zapisovatelku Ivu Horníkovou a ověřovatelku Petra Barešovou,

 jednací řád KPS,

 koordinančí MAS projektu – Společnou CIDLINU, o.s.,

 jmenování předseda KPS – paní Janu Bitnerovu

 smlouvu o spolupráci 

KPS bere na vědomí:

 jmenování členů KPS jednotlivými MAS

Další úkoly

 KPS pověřuje Janu Bitnerovou připravit strukturu metodiky a předložit ji ke schválení na 

dalším jednání KPS

V Hradci Králové 25.9.2014

Zapsala Bc. Iva Horníková

Zápis ověřila Bc. Petra Barešová




