
 

Zápis  

z jednání Dozorčí rady a Monitorovacího výboru 

Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 

 

Datum konání:  17. června 2015 v 15.00 hodin 
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 závěrečného účtu MAS a SPL 

4. Projednání výroční zprávy MAS VaS za rok 2014 

5. Ostatní a diskuze 

6. Závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

Ředitel MAS Žůrek přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast na tomto společném 

jednání. Vysvětlil proč je toto jednání společné – jedná se o kontrolní orgán organizační 

jednotky – Monitorovací výbor a ten spadá pod celou Společnost kontrolovanou Dozorčí 

radou. 

 

 

2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu 

Přítomným Vladislavem Závadou bylo předloženo zmocnění pro toto jednání od statutárního 

zástupce Junáka – Marka Dostála. 

Ze tří členů Dozorčí rady byli přítomni: Hradecký, Macek, Langerová – DR je 

usnášeníschopná. 

Ze tří členů Monitorovacího výboru byli přítomni: Jarcovják, Tomšíček, Závada – MV je 

usnášeníschopný. 

Přítomným byl představen obsah programu jednání – program byl schválen – viz usnesení DR 

a MV. 

Zapisovatelkou byla zvolena:  Renata Bednářová – viz usnesení DR a MV. 

Ověřovatelem zápisu zvoleni: - Štěpán Macek - viz usnesení DR; 

      - Josef Jarcovják – viz usnesení MV. 

 

 

3. Projednání závěrečného účtu MAS a SPL 

Členům kontrolních orgánů byly představeny závěrečné účty MAS a projektu SPL. Dále byla 

předložena zpráva auditora o ověření účetní závěrky a závěrečná zpráva o ověření splnění 

datačních podmínek projektu (SPL) – zpracovatel Ing. Vladimír Zelina. 

DR bere na vědomí závěrku Společnosti a doporučuje ke schválení VH – viz usnesení DR. 

MV bere na vědomí účetní závěrku SPL a doporučuje ke schválení VH – viz usnesení MV. 

 

 

 



 

 

4. Projednání výroční zprávy MAS VaS za rok 2014 

Výroční zpráva byla členům zaslána již s pozvánkou na toto jednání, aby se mohli s jeho 

obsahem seznámit. Jelikož MAS realizovala v roce 2014 pouze činnosti vyplývající 

z realizace SPL, výroční zpráva organizační jednotky je shodná s výroční zprávou celé 

Společnosti. DR ani SR nemají žádné připomínky. 

DR bere na vědomí Výroční zprávu 2014 a doporučuje ke schválení VH – viz usnesení DR. 

MV bere na vědomí Výroční zprávu 2014 a doporučuje ke schválení VH – viz usnesení MV. 

 

 

5. Ostatní a diskuze 

Od ledna je členům SR, DR a MV zasílán newsletter o činnosti zaměstnanců MAS - členové 

orgánů jsou s jeho obsahem spokojeni. 

Žůrek informoval také o standardizaci – o změnách statutu a plánované možné změně 

Zakladatelské listiny na základě vyjádření kontrolorů. 

 

 

6. Závěr 

Jednání Valné hromady se předpokládá ve čtvrtek 25. června 2015.  

Ředitel Žůrek poděkoval přítomným za účast a ukončil toto společné jednání. 
 

 

 

 

Vizovice, 17. června 2015 

 

 

Zapsala: Renata Bednářová 

 

 

Ověřili: Štěpán Macek a Josef Jarcovják 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení 

z jednání Monitorovacího výboru 

Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 

 
Datum konání:  17. června 2015 v 15.00 hodin 
Místo konání:  Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích,  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 
 

 

Usnesení Monitorovacího výboru MAS VaS o.p.s. 

1/MV1/15 souhlasí 

  s programem jednání Monitorovacího výboru MAS VaS. 

  Hlasovali pro:  3 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení Monitorovacího výboru MAS VaS o.p.s. 

2/MV1/15 schvaluje 

zapisovatelkou Renatu Bednářovou. 

  Hlasovali pro:  3 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení Monitorovacího výboru MAS VaS o.p.s. 

3/MV1/15 schvaluje 

Josefa Jarcovjáka jako ověřovatele zápisu tohoto jednání Dozorčí rady a 

Monitorovacího výboru MAS VaS. 

  Hlasovali pro:  3 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení Monitorovacího výboru MAS VaS o.p.s. 

4/MV1/15 bere na vědomí 

  účetní závěrku SPL za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě ke schválení. 

  Hlasovali pro:  3 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení Monitorovacího výboru MAS VaS o.p.s. 

5/MV1/15 bere na vědomí 

  Výroční zprávu za rok 2014 a doporučuje Valné hromadě ke schválení. 

  Hlasovali pro:  3 Proti:  0 Zdržel se: 0 

 

 

 

Vizovice, 17. června 2015     …………………………………… 

  Josef Jarcovják 

předseda Monitorovacího výboru 

 


