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 Zápis z 
 

    
  

   13. 02. 2018 
  
   Kancelář MAS, Příční 405, Bystřice n. P. 
 
Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 11:05 hod. 

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

 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2018  

a) rozpočet a zajištění spolufinancování dotací na rok 2018 
b) audit účetní závěrky za rok 2017 
c) nový úvěr na předfinancování provozu od 6/2018 do 5/2019 

 

 

 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2018  

a) Rozpočet a zajištění spolufinancování dotací na rok 2018 

• Správní rada projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2018 (příloha č. 1), který byl všem členům 
SR předem zaslán e-mailem v podkladových materiálech.  

• Do položek Příjmů ve výši 1.933.250,- Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2, 80 % dotace z Kraje 
Vysočina, spoluúčasti dotací a další neuznatelné výdaje ve výši 158.432,- Kč budou financovány 
z příspěvků na činnost (Mikroregion Bystřicko 75.956,- Kč, Mikroregion Novoměstsko 72.768,- Kč, 
Mikroregion Pernštejn 9.708,- Kč). 

• Do položek Nákladů ve výši 2.091.682,- Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné 
hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační 
materiály, zpravodaj, vzdělávání. 

• Návrh rozpočtu již byl projednán a schválen Programovým výborem MAS č.1/2018 na svém jednání 
13.2.2018 

 Usnesení 1-1/2018:  Správní rada schvaluje rozpočet MAS Zubří země, o.p.s. na rok 2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

 

jednání Správní rady č. 1/2018 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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b) Audit účetní závěrky za rok 2017 

• Správní rada byla seznámena s povinností, že musí mít MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2017 
zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2017, což plyne ze specifických podmínek IROP 4.2 a ze 
zákona o o.p.s. Výrok auditora k účetní závěrce bude součástí Výroční zprávy za rok 2017, která musí 
být zveřejněna do 30.6.2018.  

• Pro zpracování auditu byl předběžně kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš 
Liška, který má zkušenosti s auditem o.p.s.  

1-1/2018 Správní rada bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2017.  

 
Úkol 1-1/2018: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu 
účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2017. 

Termín: do dubna 2018 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
c) Nový úvěr na předfinancování provozu od 6/2018 do 5/2019 

• Správní rada byla informována, že stávající úvěr od České spořitelny a.s. na předfinancování provozu 
MAS Zubří země, o.p.s. z IROP 4.2 bude končit 31.5.2018. Úvěr byl uzavřen na rok ve výši 850.000,- 
Kč – úroková sazba 2,19 %. 

• Dle finanční poradkyně z České spořitelny a.s. – p. Kudrnáčové – se v současné době úroková sazba i 
u obcí pohybuje směrem nahoru, tak se bude toto zvýšení týkat úvěru pro neziskové organizace. Aby 
se stihla do 6/2018 podepsat smlouva pro navazující úvěr, je nutné již koncem března 2018 začít 
vyjednávat podmínky a zpracovat potřebné dokumenty pro nový úvěr a schválení PV. 

Úkol 2-1/2018: Zjistit podmínky pro navazující úvěr na předfinancování provozu MAS Zubří země, o.p.s., 
zpracovat potřebné dokumenty pro nový úvěr a schválení Správní radou. 

Termín: do března 2017 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
 
Ukončení v 11:30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 

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

                                         Mgr. Josef Vojta   
                                            předseda správní rady   
                                


