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 Zápis z 
 

    
  

   2. 11. 2017 
  
   Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Schůze zahájena v 16:30 hod. 

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

 
 

1. Prezence zúčastněných, schválení programu 

2. Schválení statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

3. Informování o zápisu ze schůze Dozorčí rady č. 1/2017  

 

 
 
 

1. Prezence zúčastněných, schválení programu 

Správní rada byla seznámena s programem jednání.  

 Usnesení 1-3/2017:  Správní rada MAS schvaluje program svého jednání dne 2. 11. 2017 

 Všichni pro  

 schváleno 
 
 

2. Schválení statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

Správní rada byla seznámena s navrhovanými úpravami statutu MAS Zubří země, o.p.s., které se týkají MAS – 
organizační složky (příloha č. 1). Nejdůležitější navrženou změnou je, že kompetence schvalování vnitřních 
předpisů MAS (interní postupy, směrnice, jednací řády aj.) je přesunuta do kompetencí Programového výboru. 
Navrhované změny v kompetencí orgánů MAS byly také schváleny Valnou hromadou č. 3/2017 dne 2. 11. 2017. 

 

 Usnesení 2-3/2017: Správní rada MAS schvaluje statut MAS Zubří země, o.p.s. ze dne 2. 11. 2017. 

 Všichni pro  

 schváleno 

 

 Úkol 1-3/2017: Podat návrh na zápis změny do rejstříku o.p.s., který je vedení u Krajského soudu v Brně. 
Změna se bude týkat nově schváleného statutu a prodloužení funkčního období stávajících členů správní a 
dozorčí rady na další 3 roky tj. do 11/2020. 

 Termín: 24.11.2017 

 Zodpovědná: J. Zemanová 

jednání správní rady č. 3/2017 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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3. Informování o zápisu ze schůze Dozorčí rady č. 1/2017 

Správní rada byla seznámena se zápisem z jednání Dozorčí rady č. 1/2017 ze dne 30.10.2017 (příloha č. 2). Závěr 
z jednání je takový, že při kontrole hospodaření a činnosti za období 1-9/2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 1-3/2017 Správní rada bere na vědomí závěr z jednání dozorčí rady č. 1/2017 ze dne 30.10.2017, zjištěný při 
kontrole hospodaření a činnosti za období 1-9/2017. 

 

 
 
Ukončení v 16:44 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 

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

                                            Mgr. Josef Vojta   
                                              předseda správní rady   
                                


