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 Zápis ze 
 

    
  

   07. 02. 2017 
  
   Kancelář MAS Zubří země, Příční 405, Bystřice n. P. 
 
Přítomni: schůze SR je usnášeníschopná dle prezenční listiny 
Ověřovatel zápisu: Josef Vojta 

Schůze zahájena v 12:05 hod. 

Zahájení provedl předseda správní rady Josef Vojta a přítomné seznámil s programem schůze: 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2017  

a) Rozpočet na rok 2017 
b) Provoz kanceláří 
c) Zajištění spolufinancování dotací na rok 2017 

2. Diskuze 

Program byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy správní rady. 

 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2017 

a) Rozpočet MAS Zubří země, o.p.s. na rok 2017 

• Správní rada projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2017 (příloha č. 1), který byl všem členům 
SR předem zaslán e-mailem v podkladových materiálech.  

• Do položek Příjmů ve výši 1.961.750,- Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2, 5 % spoluúčast ve 
výši 103.250,- Kč bude dofinancována z darů společnosti.  

• Do položek Nákladů ve výši 2.065.000,- Kč jsou zařazeny mzdové náklady, nákup osobního 
automobilu, cestovné, pohonné hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pronájem 
kanceláří, propagační materiály, zpravodaj 

 Usnesení 1-1/2017:  Správní rada schvaluje rozpočet MAS Zubří země, o.p.s.  na rok 2017. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

b) Provoz kanceláří 

• Příční 405, Bystřice n. P.: provozní doba bude PO – PÁ, konkrétní provozní doba bude uvedena na 
webu 

• Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky), Nové Město n. M.: provozní doba bude PO, pokud bude 
zájem tak i ST, konkrétní provozní doba bude uvedena na webu, konzultace bude zajišťovat L. 
Marková 

schůze správní rady č. 1/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 
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c) Spolufinancování dotací na rok 2017 

• Na rok 2017 bude MAS potřebovat na spolufinancování dotací z IROP získat dary od Mikroregionu 
Bystřicko 45.000,- Kč, Mikroregionu Novoměstsko 45.000,- Kč, Mikroregionu Pernštejn 10.000,- Kč. 

• Pro organizace, které budou osloveny k poskytnutí daru, bude připraven návrh darovacích smluv. 
Bude zjištěn termín konání členských schůzí mikroregionů, na kterých budou prezentovány 
informace o připravovaných výzvách. 

Úkol 1-1/2017: Vypracovat návrhy darovacích smluv a informace o připravovaných výzvách 
prezentovat na jednání členských schůzí mikroregionů/zastupitelstva obce, kteří budou osloveni pro 
poskytnutí daru. 

Termín: do března 2017 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 

 

 

Ukončení ve 12:30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 

        ..........................................................           

                                         Mgr. Josef Vojta   
                                                                                                               předseda správní rady   
                                


