
 
Zápis ze zasedání kontrolního výbor MAS Brána do Českého ráje, z. s. 

 
Datum a místo: 22.3.2016, 16:00, Libuň  
Přítomni: viz. prezenční listina  
Hosté: Přemysl Šulc, Ing. Alena Klacková  
 
Všem členům kontrolního výboru byly společně s pozvánkou zaslány podklady v podobě rozvahy, 
výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce MAS za rok 2015. 
  
Ing. Klacková seznámila úvodem přítomné s aktivitami realizovanými MAS v roce 2015, zejména pak o 

procesu standardizace MAS a stavu zpracování CLLD MAS. MAS do konce roku 2015 neprošla z hlediska 

hodnocení finančního zdraví standardizací, nicméně ještě v průběhu roku 2015 byly přijaty kroky, které 

vedly k získání osvědčení o splnění standardů pro MAS v programovém období 2004 -2020 na pořádku 

roku 2016. Od dubna 2015 do současnosti se MAS aktivně připravuje na realizaci projektu MAP 

Semilsko, který se zaměřuje na vzdělávání a bude realizován do konce dubna 2018. Prostředky jsou 

určeny především na mzdy pracovníků zapojených do projektu, celkem se jedná o dotaci ve výši 2 896 

992 Kč (bez spoluúčast).  Spolupráce s Kraji - smlouva s Libereckým krajem a MAS Brána do Českého 

ráje č. OLP 1842/2015 ze dne 16.7.2015 – poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

nákladů projektu z ESI fondů ve výši 130 050 Kč. MAS musí půjčku vrátit nejpozději do 30.6.2023. Dále 

smlouva s Libereckým krajem č. OPL/3466/2015 ze dne 5.1.2016, neinvestiční dotace na „Podporu 

činnosti MAS Brána do Českého ráje“ ve výši 60 000 Kč. Výdaje možno realizovat od 1.7.2015 do 

30.6.2016. S Královéhradeckým krajem uzavřela MAS smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje RG/2015/41 ze dne 26.5.2015, výše dotace 100 000 Kč. 

Pan Přemysl Šulc seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2015. MAS hospodařila v roce 2015 se 
ziskem ve výši 211 tis. Kč, přičemž hlavními nákladovými položkami byly mzdové náklady ve výši 609 
tis. Kč, tvorba rezervy ve výši 500 tis. Kč, nákup služeb ve výši 191 tis. Kč a odpisy majetku ve výši 131 
tis. Kč. Nejvýznamnější výnosové položky jsou provozní dotace ve výši 1 086 tis. Kč a členské příspěvky 
ve výši 503 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku se v průběhu roku 2015 se snížila pouze o odpisy. 
Dlouhodobé závazky ve výši 130 tis. Kč tvoří půjčka na předfinancování splatná v roce 2023.  
 
Na závěr byli členové výboru seznámeni s návrhem zprávy kontrolního výboru za rok 2015.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:30.  
 

Zapsal: Martin Mitlöhner 


