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 Zápis z 
 

    
   15. 6. 2021 
  

Zasedací místnost MěÚ Bystřice n. P., Příční 405, Bystřice n. P. 
 

Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 15:00 hod. 

Zahájení provedl předseda správní rady 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 2020 

b) Schválení použití daňové úspory roku 2020 

c) Schválení Výroční zprávy za rok 2020 

d) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za 
rok 2020 a zprávy pro projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 
za rok 2020 

e) Projednání zprávy o inventarizaci majetku k 31.12.2020 

f) Projednání smlouvy o úvěru č. 0431558479/LCD 

2. Schválení změny Statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

3. Schválení projektu spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství“ 

 

 

 

 

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

a) Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2020 

• Správní rada byla seznámena s účetní závěrkou za rok 2020 viz. tabulky č. 1-2 a výsledkem 
hospodaření ve výši 46.196,17 Kč.  

Tab. 1 Rozvaha v roce 2020 v tisících Kč  

Aktiva Stav k 1.1.2020 Stav k 31.12.2020 

A. Dlouhodobý majetek 200 141 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 411 411 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -211 -269 

jednání Správní rady č. 3/2021 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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B. Krátkodobý majetek 683 826 

I. Zásoby 0 0 

II. Pohledávky 480 605 

III. Krátkodobý finanční majetek 190 202 

IV. Jiná aktiva celkem 13 18 

Úhrn aktiv 883 967 

Pasiva Stav k 1.1.2020 Stav k 31.12.2020 

A. Vlastní zdroje 278  260 

1. Jmění 256 213 

2. Výsledek hospodaření 22 46 

B. Cizí zdroje 605 707 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 0 0 

3. Krátkodobé závazky 595 698 

4. Jiná pasiva celkem 9 9 

Úhrn pasiv 883 967 

 

Tab. 2 Výkaz zisku a ztráty v roce 2020 v tisících Kč  

Náklady Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 183 0 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 

III. Osobní náklady 1947 0 

IV. Daně a poplatky 0 0 

V. Ostatní náklady 29 0 

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

58 0 

VII. Poskytnuté příspěvky 15 0 

VIII. Daň z příjmu 0 0 

Náklady celkem 2233 0 

Výnosy Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

I. Provozní dotace 2016 0 

II. Přijaté příspěvky 199 0 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 0 

IV. Ostatní výnosy 65 0 

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 

Výnosy celkem 2279 0 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 46 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 46 0 
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 Usnesení 1-3/2021:  

 Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a výsledek hospodaření ve výši 46.196,17 Kč a 
rozhoduje o jeho převodu na účet vlastního jmění.  

 Všichni pro  

 schváleno 
 

b) Schválení použití daňové úspory roku 2020 

• Správní rada byla seznámena s daňovou úsporou veřejně prospěšného poplatníka ve výši 8.360,- Kč.  
Aby nemusela být daň zaplacena, musí být daňová úspora použita na úhradu provozních nákladů 
v roce 2021, které nejsou hrazeny z žádné dotace. 

 Usnesení 2-3/2021:  

 Správní rada schvaluje, aby vlastní jmění ve výši daňové úspory veřejně prospěšného poplatníka 8.360,- 

Kč vykázané v daňovém přiznání za rok 2020, bylo použito na úhradu provozních nákladů v roce 2021. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

c) Schválení Výroční zprávy za rok 2020 

• Správní rada byla seznámena s finální podobou Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2020  
(příloha č. 1) včetně všech povinných příloh. Výroční zpráva za rok 2020 včetně všech povinných 
příloh bude do 30.6.2021 zveřejněna na webu MAS Zubří země, o.p.s. a bude zaslána do Sbírky listin 
na Krajský soud v Brně. 

 Usnesení 3-3/2021:  

 Správní rada schvaluje Výroční zprávu MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2020. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

Úkol 1-3/2021: Zveřejnění Výroční zprávy MAS Zubří země, o.p.s. za rok 2020 na webu MAS a zaslání do 
Sbírky listin na Krajský soud v Brně. 

Termín: do 30.6.2021 
Zodpovědná: J. Zemanová 

 
d) Projednání zprávy nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020 a zprávy pro projekt 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2020 

• Správní rada byla seznámena zprávou nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020 
(příloha č. 2) a se zprávou ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků na 
projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II.“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882 za rok 2020 (příloha č. 3). 

1-3/2021 Správní rada bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 
2020 a dále zprávy ke způsobu zaúčtování a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2020 na 
projekt „Realizace SCLLD MAS Zubří země – režijní výdaje II.“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882. 

 
e) Projednání zprávy o inventarizaci majetku k 31.12.2020 

• Dne 25.2.2021 byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2020 (neveřejná příloha č. 1).  

• Závěrem inventarizační komise je, že přiložené inventurní soupisy odpovídají skutečnému stavu k 
31.12.2020. 

2-3/2021 Správní rada bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku k 31.12.2020. 

 

 



 

 

Strana 4 / 4 

 

f) Projednání smlouvy o úvěru č. 0431558479/LCD 

• Správní rada byla seznámena se Smlouvou o úvěru č. 0431558479/LCD od České spořitelny a.s. 
(neveřejná příloha č. 2)., která byla uzavřena 29.4.2021 s limitem čerpání ve výši 1.150.000,- Kč a 
dobou čerpání do 31.5.2022. 

3-3/2021 Správní rada bere na vědomí Smlouvu o úvěru č. 0431558479/LCD od České spořitelny a.s. s 
limitem čerpání ve výši 1.150.000,- Kč a dobou čerpání do 31.5.2022. 

 
 

2. Schválení změny Statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

• Správní rada byla seznámena se změnou Statutu viz. článek XIII. Výběrová komise – bod. 1. 
(příloha č. 4). Funkční období výběrové komise je možné prodloužit z 1 na 3 roky. Bude ujednoceno 
s funkčním období programového výboru a kontrolní komise. Změna je možná díky aktualizaci 
Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v PO 2014-2020 – verze 4 z ledna 2021, která je 
dána do souladu s Metodickým stanoviskem ministryně pro MMR č. 12 k MPIN, podle kterého byly 
standardizovány MAS v programovém období 2021–2027.  

• Aktualizace byla provedena v článku I. Základní ustanovení – bod 14. - území MAS, je definováno i na 
programové období 2021 – 2027 a změna území MAS na období 2021+ je upravena i příloze č. 1 
Statutu. 

 

 Usnesení 4-3/2021:  

 Správní rada schvaluje změny Statutu MAS Zubří země, o.p.s. platné od 15.6.2021. 

 Všichni pro  

 schváleno 
 

3. Schválení projektu spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství“ 

• Správní rada byla seznámena s připravovaným projektem spolupráce „Vážíme si přírodního 
bohatství“. Projekt je na téma: voda, půda, krajina a její a naše budoucnost. Na projektu spolupracují 
3 MAS z Kraje Vysočina– další jsou MAS Oslavka o.p.s. a MAS Českomoravské pomezí o.p.s. MAS Zubří 
země bude koordinační MAS.  

• Rozpočet projektu je 482.400 Kč a podíl MAS Zubří země je 190.050 Kč. Projekt bude realizován 
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023. Dotace z Programu rozvoje venkova je 90 % a spolufinancování 
žadatele je 10 % - 19.005 Kč. Projekt bude realizován v rámci SCLLD MAS Zubří země – opatření 
2.8.2.Podpora aktivit komunitně vedeného místního rozvoje. 

• Hlavní náplní projektu je realizace seminářů, workshopů a osvětových akcí pro širokou veřejnost, 
video soutěže zabývajícími se environmentálními tématy. Projekt má za cíl informovat o dané 
problematice a vtáhnout širokou veřejnost do problematiky zadržování vody v krajině. 

 
 Usnesení 5-3/2021:  

Správní rada schvaluje projekt spolupráce „Vážíme si přírodního bohatství“ ve výši 482.400 Kč, kde 
podíl MAS Zubří země je 190.050 Kč, a následné podání ŽoD na realizaci projektu spolupráce. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 
Zapsala: Jarmila Zemanová                  ............................................................ 

 
 
 

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

                                         Mgr. Martin Horák   
                                               předseda správní rady   
                                

http://nsmascr.cz/content/uploads/2021/01/Aktualizace_METODIKY_final_na_web.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2020/04/Metodicke-stanovisko-c-12-k-MPIN_.pdf

