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 Zápis z 
 

    
  

   11.6.2019 
  

Zasedací místnost Městského úřadu Bystřice n. P. (1.patro), 
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 14:00 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) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2018 

b) Schválení použití daňové úspory rok 2018 

c) Schválení odpisu pohledávky z roku 2017 

d) Schválení výroční zprávy za rok 2018 

e) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za 
rok 2018 a zpráv k provozním dotacím z IROP 4.2 za rok 2018 

f) Projednání smlouvy o úvěru č. 041334459/LCD 

2. Zrušení členství v CRRV z.s.  

 

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

a) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2018 

• Správní rada byla seznámena s účetní závěrkou za rok 2018 viz. tabulky č. 1-2 a výsledkem 
hospodaření ve výši 23.035,85 Kč.  

Tab. 1 Rozvaha v roce 2018 v tisících Kč  

Aktiva Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

A. Dlouhodobý majetek 350 272 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 411 411 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -60 -139 

B. Krátkodobý majetek 658 695 

I. Zásoby 0 0 

II. Pohledávky 430 423 

jednání Správní rady č. 2/2019 
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III. Krátkodobý finanční majetek 223 260 

IV. Jiná aktiva celkem 5 12 

Úhrn aktiv 1008 967 

Pasiva Stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 

A. Vlastní zdroje 376 324 

1. Jmění 332 301 

2. Výsledek hospodaření 44 23 

B. Cizí zdroje 633 643 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 0 0 

3. Krátkodobé závazky 621 633 

4. Jiná pasiva celkem 11 9 

Úhrn pasiv 1008 967 

 

Tab. 7 Výkaz zisku a ztráty v roce 2018 v tisících Kč  

Náklady Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 225 0 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 

III. Osobní náklady 1607 0 

IV. Daně a poplatky 0 0 

V. Ostatní náklady 29 0 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 

78 0 

VII. Poskytnuté příspěvky 20 0 

VIII. Daň z příjmu 0 0 

Náklady celkem 1959 0 

Výnosy Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

I. Provozní dotace 1733 0 

II. Přijaté příspěvky 158 0 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 16 0 

IV. Ostatní výnosy 74 0 

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 

Výnosy celkem 1982 0 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 23 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 23 0 

 

 

 Usnesení 1-2/2019: Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a výsledek hospodaření ve výši 

23.035,85 Kč a rozhoduje o jeho převodu na účet vlastního jmění.  

 Všichni pro  

 schváleno 
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b) Schválení použití daňové úspory rok 2018 

• Správní rada byla seznámena s daňovou úsporou veřejně prospěšného poplatníka ve výši 23.750,- 
Kč.   

 Usnesení 2-2/2019: Správní rada schvaluje, aby vlastní jmění ve výši daňové úspory veřejně 

prospěšného poplatníka 23.750,- Kč vykázané v daňovém přiznání za rok 2018, bylo použito na úhradu 

provozních nákladů v roce 2019. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

c) Schválení odpisu pohledávky z roku 2017 

• Správní rada byla seznámena s pohledávkou z roku 2017, která byla zjištěna při inventarizaci za rok 
2018 a nebyla doposud uhrazena. Jedná se o vydanou fakturu č. 201701 za pronájem seminárních 
prostor dne 17.10.2017 v částce 3.000,- Kč, odběratel Město Bystřice n. P., splatnost 16.11.2017. 

• Vzhledem k tomu, že se jedná již o pohledávku z roku 2017 doporučuje inventarizační komise 
odepsání pohledávky viz Zpráva z provedení inventarizace (neveřejná příloha č. 1). 
 

 Usnesení 3-2/2019: Správní rada schvaluje odpis pohledávky - faktura č. 201701 za pronájem 

seminárních prostor dne 17.10.2017 v částce 3.000,- Kč, odběratel Město Bystřice n. P. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

d) Schválení výroční zprávy za rok 2018 

• Správní rada byla seznámena s finální podobou Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2018  
(veřejná příloha č. 1) včetně všech povinných příloh. Výroční zpráva za rok 2018 včetně všech 
povinných příloh bude do 30.6.2019 zveřejněna na webu MAS Zubří země, o.p.s. a bude zaslána do 
Sbírky listin na Krajský soud v Brně. 

 Usnesení 4-2/2019: Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2018. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
Úkol 1-2/2019: Zveřejnění Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2018 na webu MAS a zaslání do 
Sbírky listin na Krajský soud v Brně. 

Termín: do 30.6.2019 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
e) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018 a zpráv k provozním 

dotacím z IROP 4.2 za rok 2018 

• Správní rada byla seznámena se zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018 
(veřejná příloha č. 2) a se zprávami ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních 
prostředků na projekty „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002169 (veřejná příloha č. 3), který byl realizovaný v období 1-
6/2018, a „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II.“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 (veřejná příloha č. 4), který byl realizovaný v období 7-
12/2018. 

1-2/2019 Správní rada bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 
2018 a dále zprávy ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2018 na 
projekty „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002169 a „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II.“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882. 
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f) Projednání smlouvy o úvěru č. 041334459/LCD 

• Správní rada byla seznámena se Smlouvou o úvěru č. 041334459/LCD od České spořitelny a.s., která 
byla uzavřena 9.5.2019 s limitem čerpání ve výši 850.000,- Kč a dobou čerpání do 31.5.2020. 

2-2/2019 Správní rada bere na vědomí Smlouvou o úvěru č. 041334459/LCD od České spořitelny a.s. s 
limitem čerpání ve výši 850.000,- Kč a dobou čerpání do 31.5.2020. 

 
 

2. Zrušení členství v CRRV z.s.  

• MAS Zubří země, o.p.s. byla členem Centra regionálního rozvoje venkova o.s. od roku 2012. MAS se 
stala členem spolu s dalšími MAS z kraje Vysočina (MAS Most Vysočiny, o.p.s.; MAS Českomoravské 
pomezí o.p.s.; Havlíčkův kraj, o.p.s.) hlavně kvůli pomoci při zpracování SCLLD, sdílení aktuálních 
informací a zkušeností s přípravou a realizací SCLLD. Členství bylo pro MAS Zubří země začátkem 
programového období velice přínosné. NS MAS ČR v té době moc nefungovala a ani tak sdílení 
aktuálních informací mezi MAS v kraji Vysočina.  

• V současné době chybí provozní kapacity kanceláře k účasti na jednání CRRV z.s. vždy a ve Slaném, a 
hlavně pominul původní důvod členství. 

 Usnesení 5-2/2019: Správní rada schvaluje zrušení členství v CRRV z.s. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
 
 
Ukončení v 14:30 hod. 
 
 
Zapsala: Ing. Jarmila Zemanová                  ............................................................ 

 
 
 
 
 
 

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

                                         Mgr. Martin Horák   
                                               předseda Správní rady   
                                


