
            MOST Vysočiny o.p.s. 
                                                                                         Náměstí 17 

            594 01 Velké Meziříčí 

 
Zápis 

 
z jednání Správní rady MOST Vysočiny, o.p.s., ze dne 12. 2. 2015, od 15.30 hod. 
 
Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny  
Nepřítomni:  Mgr. Jana Audy  
Přizváni:    Mgr. Milan Dufek, ředitel Společnosti 

        Mgr. N. Jašová, manažer MAS, odp.za strategii 

 

1. Zahájení 
Na jednání je přítomna nadpoloviční většina členů Správní rady, Správní rada je 
usnášeníschopná.  
Zápis: Mgr. Naděžda Jašová  
Ověřovatel zápisu: Josef Komínek 
Hlasování: pro 5   proti: 0   hlasování se zdržel: 0 

2. Kontrola úkolů 

Ing. Bučková provedla kontrolu úkolů z posledního jednání SR. Byla pověřena 

ověřením možností personálního obsazení ve vztahu o.p.s. a orgány MAS /viz bod 5 

tohoto zápisu/. 

 

3. Rozpočet na rok 2015 

Mgr. Dufek podal informace k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2015 a dále o 

postupu jednání s Českou spořitelnou ohledně získání úvěru. Dále bude připravovat 

výroční zprávu za rok 2014, která bude obsahovat výsledky hospodaření. 

 

4. Doplnění Statutu Společnosti 

Ing. Bučková přednesla navrhované změny, resp. doplnění Statutu v následujících 

bodech: 

Čl. IV – Orgány Společnosti - I.Správní rada, bod 12 h) (doplnění)   

             - II. Ředitel, bod h) (doplnění) 

                        - IV. Organizační složka, bod 12  (doplnění) - Výběrový 

orgán – kompetence Výběrového    orgánu – bod a) (nový text)  

Čl. V – Kancelář Společnosti a místního partnerství (nový text) 

Čl. VI – Majetkové poměry a hospodaření Společnosti (nový text) 

Čl. VII – Účetnictví Společnosti (nový text) 

  Členové Správní rady souhlasí s navrženými změnami ve Statutu (Statut s uvedenými     

  změnami bude rozeslán členům Správní rady s tímto zápisem). 

            Hlasování: pro 5   proti: 0   hlasování se zdržel: 0 

 

 

 

 



5. Vztah Společnosti o.p.s. a MAS 

Ing. Bučková přednesla informace od Mgr. Olgy Špikové, tajemnice NS MAS (toto 
sdělení bylo členům SR zasláno s pozvánkou na jednání). /Orgány samotné 
odpovědné nejsou, ale jsou odpovědní členové (všichni) volených orgánů (všech), a 
to za porušení povinností, která jsou pro každého z nich stanoveny. To znamená, v 
rámci působnosti člena každého orgánu odpovídá tento člen každého orgánu za 
plnění povinností s péčí řádného hospodáře/.  

Na téma zodpovědnosti orgánů se dále rozvinula diskuze. Členové Správní rady 
navrhují ještě další doplnění do Statutu: Smlouva s příjemci dotací může být 
uzavřena až po schválení projektů a výší alokace Správní radou – text bude 
konzultován s právníky, v případě potvrzení bude do Statutu doplněn. 

6. Příprava pro jednání Nejvyššího orgánu MAS 
Ing. Bučková zmínila počet podepsaných Partnerských smluv.  
Dále představila návrh programu jednání Nejvyššího orgánu. 
 

V 16.20 hod. odchází z jednání z pracovních důvodů Josef Komínek. 

Návrh složení orgánů MAS (upravený návrh obdrželi všichni členové SR s pozvánkou 
na jednání). Diskuze nad personálním obsazením jednotlivých orgánů. Ing. Bouček 
doporučil nenavrhovat předsedy jednotlivých orgánů (ti budou voleni až na prvních  
jednáních jednotlivých orgánů).  

Způsob volby předsedů jednotlivých orgánů MAS (veřejná nebo tajná volba)   bude 
ponechán na rozhodnutí zvolených členů jednotlivých orgánů. 
 

Hlasování: pro 4   proti: 0   hlasování se zdržel: 0 

 

7. Přijímání nových partnerů MAS 

O uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci požádali následující subjekty a FO:   

AGROSTAR Cisterny s.r.o., Tomáš Holoubek, Ing. Ivana Horká, Aleš Horký, MRS 

Velké Meziříčí, Okrašlovací spolek Dolní mlýn o.p.s., Karel Pacal, Zdeněk Sobotka, 

Český svaz včelařů Velké Meziříčí, Ing. Josef Švec, Michal Drápela, Jm.distribuční, 

s.r.o. Velké Meziříčí, Ing Karel Sobotka, KOVOTUTN s.r.o. Radňoves, obec Březské, 

Atika Lysý s.r.o. Velké Meziříčí, Autocolor Šoukal s.r.o. Velké Meziříčí. 

 

Do doby jednání Nejvyššího orgánu MAS a zvolení Rozhodovacího orgánu schvaluje  

přijetí partnerů správní rada (Statut čl. IV B odst. h). 

 

Hlasování: pro 4   proti: 0   hlasování se zdržel: 0 

 

 

 

 

 



 

U s n e s e n í    č.  SR / 2 / II / 2015 
 

z jednání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s., Velké Meziříčí, které se konalo dne 

12.2.2015. 

Správní rada schvaluje: 

 

1) zapisovatele: Mgr. Jašovou, ověřovatele zápisu: Josefa Komínka 

2) program jednání Nejvyššího orgánu MAS dne 19.2.2015 (1.zasedání) 

3) návrh na složení Rozhodovacího, Výběrového, Kontrolního a monitorovacího 
orgánu MAS 

4) způsob volby (veřejná nebo tajná volba) a návrh předsedů orgánů MAS ponechat 
na rozhodnutí zvolených členů jednotlivých orgánů, 

5) přijetí partnerů MAS. 
 

Správní rada souhlasí: 

1) s doplněním Statutu v bodech uvedených v tomto zápisu 

 

Pověřuje: předsedkyni SR Ing. Bučkovu řízením jednání Nejvyššího orgánu MAS dne      
                 19.2.2015 a zajištěním volby do orgánů MAS. 
 
 
Zapsala: Mgr. Jašová, dne 12.2.2015 

 

Ověřil: Josef Komínek 


