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 Zápis z 
 

    
  

   19. 11. 2018 
  

Zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem,                  
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: jednání správní rady je usnášeníschopné dle prezenční listiny 

Schůze zahájena v 15:30 hod. 

Zahájení provedla Ing. Jarmila Zemanová, ředitelka o.p.s. a seznámila přítomné s programem schůze: 

 
 

1. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady 

2. Provoz a činnost MAS v roce 2019 (schválení rozpočtu na rok 2019) 

 

 
 
 

1. Volba předsedy a místopředsedy Správní rady 

• Členové Správní rady mají v souladu s platným Statutem společnosti povinnost zvolit ze svého středu 
předsedu, který svolává a řídí jednání Správní rady, a místopředsedu, který jej zastupuje v době jeho 
nepřítomnosti. 

• Členové Správní rady navrhli na předsedu Správní rady Mgr. Martina Horáka (zástupce Města Bystřice 
nad Pernštejnem) a na místopředsedu Správní rady Stanislava Marka. Oba jmenovaní volbu přijali. 
 

 Usnesení 1-4/2018:  Správní rada schvaluje zvolení předsedy Správní rady – Mgr. Martina Horáka 
(zástupce Města Bystřice nad Pernštejnem) a místopředsedy Správní rady – Stanislava Marka. 

  

 Všichni pro  

 schváleno 
 

2. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2019 – rozpočet a zajištění spolufinancování 
dotace na rok 2019 

 

• Správní rada projednala sestavený návrh rozpočtu na rok 2019 (neveřejná příloha č. 1), který byl 
všem členům Správní rady předem zaslán e-mailem v podkladových materiálech.  

• Do položek Příjmů ve výši 2.370.135,50 Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (předfinancovaná 
úvěrem), která činí 2 192 714 Kč a dále příspěvek na činnost ve výši 177 421,50 Kč, které zajistí 
spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí neuznatelných 
výdajů.  Rozpis výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří země, 
o.p.s.: Mikroregion Bystřicko 84 928,50 Kč, Mikroregion Novoměstsko 81 589,50 Kč, Mikroregion 
Pernštejn 10 903,50 Kč. 
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• Do položek Nákladů ve výši 2 370 135,50 Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné 
hmoty, software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační 
materiály, zpravodaj, vzdělávání a rezerva ve výši 2 515,50 Kč. 

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

 Všichni pro  

 schváleno 
 
 
 
 
Ukončení v 15:45 hod. 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová   ............................................................ 

 
 
 
 

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

                                         Mgr. Martin Horák   
                                              předseda Správní rady   
                                 


