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 Zápis z 
 

    
  

   5. 6. 2017 
  
   Kancelář MAS, Příční 405, Bystřice n. P. 
 
Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 
Ověřovatel zápisu: Libor Pokorný 

Schůze zahájena v 15:35 hod. 

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

 
 

1. Navazující úvěr s Českou spořitelnou pro financování provozních výdajů 
z IROP SC 4.2  

2. Výroční zpráva MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2016  

 

 

 
 
 

1. Navazující úvěr s Českou spořitelnou pro financování provozních výdajů z IROP SC 4.2 

Správní rada byla seznámena s nabídkou České spořitelny a.s. na nový úvěr viz příloha č. 1 Parametry 
navrhovaného úvěru. Jednalo bylo se o revolvingový krátkodobý úvěr ve výši 850.000,- Kč se splatností do 
31.5.2018 a úrokovou sazbou 1 měs. Pribor + pevná přirážka 2,19 % p.a. 

Dále byla správní rada seznámena se splácením předchozího úvěru ve výši 1.600.000,- Kč od ČS a.s, který měl 
splatnost do 20.5.2017. Úvěr byl vyčerpán do výše 1.495.281,- Kč, část splacena z 1. průběžného vyúčtování ve 
výši 931.524,- Kč, zbývá splatit včetně úroků 565.014,- Kč → předchozí úvěr bude splacen z 2. průběžného 
vyúčtování a z nového úvěru, který bude tímto zrušen. 

Úvěr od obce Střítež ve výši 200.000,- Kč, který byl použit v období zablokování čerpání úvěru od ČS a.s., byl 
splacen v průběhu dubna 2017. 

Přehled proplácených provozních nákladů z projektu IROP 4.2 

• 1. průběžné vyúčtování: provozní náklady ve výši 988.051,80 Kč za období 5-12/2016 (po korekci 
7.500,- Kč za ozvučení – provozní náklady sníženy na 980.551,80 Kč), proplaceno 95% dotace ve výši 
931.524,21 Kč – použito na splacení úvěru. 

• 2. průběžné vyúčtování: provozní náklady ve výši 856.485,40 Kč za období 1-4/2017 včetně 
neproplacené faktury za osobní automobil 349.900,- Kč, bude proplaceno dle Pokynu k platbě od MMR ze 
dne 30.5.2017 95% dotace ve výši 813.661,13 Kč, spoluúčast 42.824,27 Kč. Částka z dotace 481 256,- Kč 
bude použita ke splacení úvěru u ČS a.s. a částka z dotace 332.405,- Kč bude použita ke splacení 
nezaplacené faktury na osobní automobil Škoda Yeti. 
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 Usnesení 1-2/2017:  Správní rada MAS schvaluje nový navazující úvěr ve výši 850.000,- Kč od České 

spořitelny se splatností do 31.5.2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 
 

2. Výroční zpráva MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2016 

Správní rada byla seznámena s Výroční zprávou MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2016 (příloha č. 2) včetně přehledu 
činnosti a hospodaření MAS Zubří země, o.ps. za rok 2016. 

 Usnesení 2-2/2017:  Správní rada MAS schvaluje Výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2016. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

 
Ukončení v 16:00 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

Ověřovatel:    Libor Pokorný   ............................................................ 

 
 
 

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

                                   Ing. Jarmila Zemanová   
                        ředitelka o.p.s.   
                                


