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 Zápis z 
 

    
  

   25. 11. 2020 
  

Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM 
 
Přítomni: schůze SR je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy SR. 

Prezence účasti: oběžného hlasování (per rollam) v rámci jednání SR č. 4/2020 se zúčastnilo 6 členů. 

 
Hlasování proběhlo v souladu s čl. 5 jednacího řádu správní rady.  

 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2021 (rozpočet a 
zajištění spolufinancování dotace na rok 2021)  

2. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020 

3. Schválení změny statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

 

 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s. v roce 2021 – rozpočet a zajištění spolufinancování 
dotace na rok 2021 

• Správní rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2021 (neveřejná příloha č. 1). 

• Do položek Příjmů ve výši 2.360.465,90 Kč je zařazena 95 % dotace z IROP 4.2 (předfinancovaná 
úvěrem), která činí 2.172.927,40 Kč, dále dar 10.000,- Kč a příspěvek na činnost ve výši 177.538,50 Kč, 
které zajistí spolufinancování provozní dotace z programu IROP 4.2. a budou sloužit k pokrytí 
neuznatelných výdajů a jako rezerva na spoluúčast projektu spolupráce. Příspěvek na činnost na rok 2021, 
který byl schválen per rollam na jednání Valné hromady č. 4/2020 dne 18. 11. 2020, zůstává ve výši              
4,50 Kč/obyvatel. Rozpis výše příspěvků na činnost po jednotlivých mikroregionech na území MAS Zubří 
země, o.p.s.: Mikroregion Bystřicko 84 658,50 Kč, Mikroregion Novoměstsko 81 954,- Kč, Mikroregion 
Pernštejn 10 926,- Kč. 

• Do položek Nákladů ve výši 2.360.465,90 Kč jsou zařazeny mzdové náklady, cestovné, pohonné hmoty, 
software, kancelářské potřeby, poštovné, služby, pojištění, pronájem kanceláří, propagační materiály, 
vzdělávání, poplatky bance, členské příspěvky, pojištění a údržba majetku, rezerva na spoluúčast projektu 
spolupráce ve výši 8.673,90 Kč.  

 Usnesení 1-4/2020 

Správní rada schvaluje rozpočet MAS Zubří země, o.p.s. na rok 2021 ve výši příjmu a nákladů 
2.360.465,90 Kč. 

 Všichni pro - schváleno 
 
 

jednání Správní rady č. 4/2020 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 

ZÁPIS 
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2. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku k 31.12.2020 

• K 31.12.2020 bude provedena inventarizace majetku. Jmenovaná 3-členná inventarizační komise provede 
inventuru: majetku, dokladovou inventuru a inventuru účtů. Inventura bude provedena koncem ledna 
2021, jmenovaní členové budou o termínu konání předem informování. 

• Do inventarizační komise jsou navrženi: Jiří Havlíček, Libor Pokorný, Petr Konečný. 

 Usnesení 2-4/2020 

 Správní rada jmenuje inventarizační komisi pro inventarizaci majetku k 31.12.2019 ve složení: Jiří 
Havlíček, Libor Pokorný, Petr Konečný. 

 Všichni pro - schváleno 
 
 

3. Schválení změny statutu MAS Zubří země, o.p.s. 

• Dne 23.10.2020 byla vrácena žádost o kontrolu standardizace MAS zpět k editaci. V připomínkách bylo 
uvedeno, že MAS nemá zájmové skupiny definované v příslušných dokumentech MAS (statut), ani tyto 
dokumenty nestanoví, který orgán MAS o jejich vytvoření rozhoduje. Požadavek tedy od MMR-ORP je, aby 
MAS ukotvila do statutu výčet zájmových skupin nebo pravomoc vytvoření zájmových skupin delegovala 
na Nejvyšší orgán.  

• Správní rada byla seznámena se změnou Statutu MAS Zubří země, o.p.s. – přidání kompetence Valné 
hromady dle požadavků standardizace 2021 - 2027 tj. VH schvaluje zájmové skupiny a zařazení partnerů 
do zájmových skupin viz článek X. Valná hromada, nový bod 7 c (příloha č. 2). Navrhovaná změna 
v kompetenci orgánů MAS byla také schválena per rollam Valnou hromadou č. 4/2020 dne 18. 11. 2020. 

 Usnesení 3-4/2020 

 Správní rada schvaluje změny Statutu MAS Zubří země, o.p.s. platné od 25. 11. 2020.  

 Všichni pro - schváleno 

 

 Úkol 1-4/2020 

 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. 

 Termín: 11.12.2020 

 Zodpovědná: J. Zemanová 
 
 
 
 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová    ............................................................ 

 
 
 
 

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

                                         Mgr. Martin Horák   
                                              předseda Správní rady   
                                 


