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 Zápis z 
 

    
  

   17. 04. 2019 
  
   Kancelář MAS, Příční 405, Bystřice n. P. 
 
Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 10:30 hod. 

Zahájení provedl předseda Správní rady Mgr. Martin Horák a seznámil přítomné s programem schůze: 

 
 

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

a) Audit účetní závěrky za rok 2018 
b) Obnova úvěru č. 0431334459/LCD na předfinancování provozu od 

6/2019 do 5/2020 

 

 
 

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

a) Audit účetní závěrky za rok 2018 

• Správní rada byla seznámena s povinností, že musí mít MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2018 
zpracovaný audit účetní závěrky, 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 2018, která musí být zveřejněna 
do 30.6.2019.  

• Pro zpracování auditu byl předběžně opět kontaktován daňový poradce z Velkého Meziříčí Ing. Luboš 
Liška, který má zkušenosti s auditem o.p.s. a zpracovával audit společnosti i za rok 2017. 

1-1/2019 Správní rada bere na vědomí povinnost mít zpracovaný audit účetní závěrky za rok 2018.  

 
Úkol 1-1/2019: Zpracování potřebných podkladů včetně účetní dokumentace pro vypracování auditu 
účetní závěrky MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2018. 

Termín: do května 2019 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
b) Obnova úvěru č. 0431334459/LCD na předfinancování provozu od 6/2019 do 5/2020 

• 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 31.5.2019. Doposud bylo každé prodloužení úvěru 
řešeno novou úvěrovou smlouvou vždy s roční splatností. Nyní je možné prodloužit splatnost o rok 
tj. do 31.5.2020 obnovou stávajícího úvěru č. 0317895439/LCD v totožné výši, tj. 850.000,- Kč. 
Původní úroková sazka byla 1 měs. Pribor + pevná odchylka 2,51 % p.a., nyní je pro obnovu 
stávajícího úvěru nabízena úroková sazka 1 měs. Pribor + 2,06 % p.a. dle nabídky ČS a.s. (neveřejná 
příloha č. 1). 

jednání Správní rady č. 1/2019 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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 Usnesení 1-1/2019:  Správní rada MAS schvaluje obnovu úvěru č. 0431334459/LCD (vedeného na běžném 

účtu č. 0317895439/0800) v totožné výši, tj. 850.000,- Kč od České spořitelny a.s. se splatností do 

31.5.2020 včetně veškerého zajištění dle nabídky ze dne 16.4.2019 (avalovou blankosměnkou a zástavou 

pohledávek z BÚ), které je stejné jako ve stávající Smlouvě o úvěru č. 0317895439/LCD. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
Ukončení v 11:15 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:  Ing. Lada Jindrová                 ............................................................ 

 
 
 
 
 

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

                                         Mgr. Martin Horák   
                                               předseda správní rady   
                                


