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Zápis ze společného jednání 

Programového výboru Místní akční skupiny a  

Správní rady obecně prospěšné společnosti 

 

Datum konání:  23. června 2016 

Čas:   15:30 – 16:15 
Místo konání:  Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích,  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu 

3. Projednání rozpočtu na rok 2016 

4. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2015 (schválení VZ za o.p.s. Správní radou) 

5. Diskuze 

 

 

 

1. Úvodní slovo  

Úvodní slovo pronesl a přítomné přivítal pan ředitel Společnosti a Vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD pan Petr Žůrek.  

 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu 

Na základě podpisů prezenční listiny Správní rady bylo zjištěno, že Správní rada není 

usnášeníschopná. 

Na základě podpisů prezenční listiny Programového výboru bylo zjištěno, že PV je 

usnášeníschopný. 

 

Zapisovatel zápisu byl za PV zvolen Pavel Elšík - schváleno – viz usnesení 

Ověřovatelem zápisu byl za Programový výbor zvolen Daniel Juřík – viz usnesení. 

 

 

3. Projednání rozpočtu na rok 2016 

Na jednání 21. 3. 2016 bylo rozhodnuto, že Programový výbor ani Správní rada rozpočet 

neschválí. Pověřili p. Žůrka, aby rozpočet přepracoval. Nový návrh rozpočtu byl zaslán 

k připomínkování 16. 6. 2016 – jediná připomínka došla v den jednání od p. Burkarta, který 

žádal vysvětlení navýšení některých položek a zdůvodnění neproplacení dotace z IROP 

v letošním roce. V době tvorby 2. verze rozpočtu přišly informace z Národní stále konference, 

že pravděpodobně dojde k posunu termínu vyhodnocení strategií CLLD a tedy i posunu 

proplacení administrativních výdajů z IROP. Z tohoto důvodu byla tato položka z rozpočtu 

odstraněna. 

 

 

4. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2015 

Přítomným byla 16. 6. 2016 zaslána i Výroční zpráva za rok 2015 – žádná připomínka nebyla 

zaslána. P. Burkart upozornil na nesprávné vyobrazení organizační struktury (byla následně 

opravena) a vyslovil nesouhlas s vyjádřením v úvodním slově, kde je uvedeno, že transformace 
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MAS na obecně prospěšnou společnost byla dobrá volba. Na to p. Žůrek konstatoval, že téměř 

40% MAS je právní formy o.p.s. a že tato forma byla zvolena na doporučení Ministerstva 

zemědělství. 

Programový výbor vzal VZ na vědomí a pověřil k předání Valné hromadě – viz usnesení.  

 

 

5. Diskuze 

P. Burkart informoval o posudku právničky na právní formu MAS a zakládacích dokumentů, 

podle kterého není právní forma MAS zvolena správně, v dokumentech se objevují nejasnosti 

a je nesprávně zobrazena organizační struktura společnosti.  

P. Slovák požaduje, aby MAS nechala zpracovat právnický posudek na zřizovací dokumenty, 

jelikož má pochybnosti o jejich správnosti. Dále také upozornil, že z nich není jasné, kdo 

(programový výbor, správní rada, ředitel) za co nese hmotnou odpovědnost a v jaké výši. 

 

 

 

Vizovice 23. června 2016  

 
Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

Ověřil: Daniel Juřík 


