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Přehled usnesení 
přijatých na jednání správní rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o. p. s., 

konaném dne 17. 5. 2012 od 13 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních 

Kynžvartu 
 

Usnesení č. 1/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje změnu programu jednání konaného 17. 5 . 2012 takto: 
 

  1.   Schválení programu jednání   

   2.   Kontrola plnění úkolů vyplývající z minulých jednání 

    3.   Smlouva o povinném auditu 

    4.   Řádná účetní závěrka za rok 2011  

    5.   Výroční zpráva za rok 2011  

     6.   Informace o probíhajících a podaných projektech mimo SPL 

    7.  Informace o dosavadním průběhu 4. výzvy SPL 

    8.  Informace o připravované strategii území na období 2014 - 2020 

    9.  Finanční příspěvek NS MAS 

 10.  Zřízení živnostenského oprávnění 

11.  Návrh základního ceníku prací MAS 21, o. p. s. 

12.  Rozšíření území MAS 21, o. p. s. – správní území obce Zádub – Závišín 

13.  Návrh Rámcové smlouvy o partnerství s obcí Zádub – Závišín 

14.  Způsob výpočtu výnosu od nových partnerů z území MAS 21, o. p. s. 

15.  Logo MAS 21, o. p. s. 

16.  Různé 

 
Usnesení č. 2/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých 

jednání. 

 
Usnesení č. 3/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí uzavření Smlouvy o provedení auditu s určeným 

auditorem, jejímž předmětem je ověření účetní závěrky a prověrka výroční zprávy. 

 
Usnesení č. 4/2/V/2012/SR 

 

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2011 dle přílohy. 

b) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje uhradit výsledek hospodaření – ztrátu ( účet 931) za rok 

2011 ve výši 117 303,60  Kč takto:  z rezervního fondu ( účet 911) částkou  113 491,68 Kč a  zbývající 

částku 3 811,92 Kč převést na účet 932 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let) a uhradit ze 

zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech. 

 
Usnesení č. 5/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje Výroční zprávu za rok 2011 dle přílohy. 
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Usnesení č. 6/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o probíhajících a podaných projektech mimo 

SPL. 

 

Usnesení č. 7/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o dosavadním průběhu 4. výzvy SPL. 

 

Usnesení č. 8/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s. bere na vědomí informace o připravované strategii území na období 2014 

– 2020. 

 
Usnesení č. 9/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s.: 

a) bere na vědomí informace o finančním příspěvku NS MAS ČR 

b) pověřuje rozhodnutím o poskytnutí finančního příspěvku a rozhodnutím o jeho výši ředitelku Ing. 

Janu Klusákovou 

 
Usnesení č. 10/2/V/2012/SR 

 
a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje zřízení živnostenského oprávnění MAS 21, o. p. s. na činnosti 

uvedené v DOHODĚ O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ 

SMLOUVY KE DNI 17. 3. 2011), čl. 3. 1. 1., písm. a) – p) 

 

b) Správní rada MAS 21, o. p. s.  pověřuje zřízením živnostenského oprávnění na činnosti uvedené 

v DOHODĚ O ZMĚNĚ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ SMLOUVY KE 

DNI 17. 3. 2011), čl. 3. 1. 1., písm. a) – p) ředitelku Ing. Janu Klusákovou. 

 
Usnesení č. 11/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh změny základního ceníku prací MAS 21, o. p. s . 

s účinností od 18. 5. 2012. 

 
Usnesení č. 12/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh na rozšíření územní působnosti MAS 21, o. p.s. o správní 

území obce Zádub – Závišín. 

 
Usnesení č. 13/2/V/2012/SR 

 

a) Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje návrh znění Rámcové smlouvy o partnerství s obcí Zádub – 

Závišín. 

b) Správní rada MAS 21, o. p. s pověřuje ředitelku Ing. Janu Klusákovou uzavřít Rámcovou smlouvu o 

partnerství s obcí Zádub – Závišín. 

 
Usnesení č. 14/2/V/2012/SR 

 

Správní rada MAS 21, o. p. s. schvaluje způsob výpočtu výnosů od nových partnerů z území MAS 21, o. 

p. s.  

podle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 15/2/V/2012/SR 

 
Správní rada MAS 21, o. p. s.: 

a)  schvaluje návrh  zajistit zpracování návrhů loga MAS 21, o. p. s. 

b) pověřuje ředitelku Ing. J. Klusákovou zajištěním zpracování návrhů loga a jejich předložením 

správní radě k posouzení do nejbližšího termínu konání jednání správní rady. 

 

 

 
V Lázních Kynžvartu 17. 5. 2012    

Ing. Eliška Stránská 

       Předsedkyně správní rady MAS 21, o. p. s. 


