
 

Zápis 

z jednání Dozorčí rady  

Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 

 

 

Datum konání:  13. června 2014, ve 13:00 hod. 

Místo konání:  Kancelář MAS VaS č. 133, MěÚ ve Vizovicích,  

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 

 

 

Program: 

1. Kontrola usnášeníschopnosti 

2. Integrované strategie rozvoje území 

3. Projednávání výroční zprávy MAS VaS za rok 2013 

4. Účetnictví MAS VaS 2013 

5. Diskuze 

 

 

Úvodní slovo pronesl předseda Dozorčí rady MAS VaS Ing. Petr Hradecký a přivítal všechny 

přítomné členy Dozorčí rady. 

 

Zapisovatelem byla zvolena: Renata Bednářová 

Ověřovatelem byla zvolena: Radomíra Pečeňová 

 

 

1. Kontrola usnášeníschopnosti 

Přítomni byli 3 členové Dozorčí rady – Dozorčí rada je usnášeníschopná. 

 

2. Integrovaná strategie rozvoje území 

Dne 30. 5. se sešli zástupci MAS a SMARV, aby si předali informace a rozpracovanou 

analytickou část ISRÚ. SMARV ve spolupráci s MAS nyní analytickou část 

dokončuje.  

Dne 24. 6. od 16 hod. proběhne na Orlovně ve Vizovicích třetí veřejné projednávání. 

V současnosti probíhá příprava standardizace MAS a také jeho statutu, který je 

součástí příloh pro standardizaci.  

 

3. Projednávání Výroční zprávy MAS VaS za rok 2013 

Ředitel společnosti Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. představil Výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření MAS VaS v roce 2013 členům a informoval je o nejdůležitějších 

událostech uplynulého roku. Přítomní dostali kopii Výroční zprávy domů 

k prostudování a byli vybídnuti v případě nedostatků či nesrovnalostí ke kontaktování 

kanceláře MAS. 



 

Členové se rozhodli detailněji probrat Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 a Rozvahu k 

31. 12. 2013, aby věděli, kam finanční prostředky směřovaly nebo v jaké podobě jsou 

uloženy.  

 

Ing. Hradecký navrhl každé 4 měsíce předkládat CP Správní radě, aby nevznikaly 

neshody, ohledně velkých výdajů na cestovné. Doporučuje určit limitní částku na 

cestovné, která by neměla být překročována.  

Mělo by se ještě prověřit, zda auditor p. Zelina dělal celkový audit účetnictví. 

 

4. Účetnictví MAS VaS 

Členové Dozorčí rady nahlíželi do účetních knih MAS VaS a kontrolovali obsažené 

údaje. Případné drobné nejasnosti konzultovali s manažerem MAS. 

 

 

5. Diskuse 

Do 8. 9. 2014 musí být hotova krátká zpráva o činnosti Dozorčí rady, která by měla 

být předložena Valné hromadě. 

 

 

 

Zapsala:  Renata Bednářová 

ve Vizovicích dne 13. června 2014 

 

 

Ověřila:  Radomíra Pečeňová 

 

 


