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 Zápis z 
 

    
  

   10. 05. 2022 
  
   Elektronicky – oběžné hlasování PER ROLLAM 
 
Přítomni: schůze SR je usnášeníschopná – zachyceno v elektronické komunikaci se členy SR. 

Prezence účasti: oběžného hlasování (per rollam) v rámci jednání SR č. 2/2022 se zúčastnilo 6 členů. 

 
Hlasování proběhlo v souladu s čl. 5 jednacího řádu správní rady.  

 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.   

a) Nabídka na nový RVG úvěr od ČS a.s. 
b) Informace o realizaci provozního projektu z IROP 4.2 za rok 2021            

– 4. a 5. etapa 

 

 
 
 

1. Hospodaření a provoz MAS Zubří země, o.p.s.  

 
a) Nabídka na nový RVG úvěr od ČS a.s. 

• Správní rada byla informována, že stávající úvěr od České spořitelny a.s. na předfinancování provozu 
MAS Zubří země, o.p.s. z IROP 4.2 bude končit 31.5.2022. Vzhledem k realizaci projektu spolupráce 
v letech 2021-2023 „Vážíme si přírodního bohatství“ a vyšším provozních výdajům na mzdy, bylo 
dohodnuto navýšení o 50.000 Kč, tj. navýšení na 1.200.000,- Kč. Nový RVG úvěr se zvýšením na 
1.200.000,- Kč bude opět na rok tj. do 31.5.2023. Původní úroková sazka byla 1 měs. Pribor + pevná 
odchylka 2,09 % p.a., nyní je pro nový RVG úvěr nabízena úroková sazka stejná, tj. 1 měs.Pribor + 
2,08 % p.a. dle nabídky ČS a.s. z 3.5.2022 (neveřejná příloha č. 1) 

 Usnesení 1-2/2022: Správní rada MAS schvaluje nový úvěr ve výši 1.200.000,- Kč od České spořitelny, 

a.s. se splatností do 31.5.2023 včetně úrokové sazby 1M PRIBOR + 2,08 % p.a. a zajištění (avalovanou 

blankosměnkou a zástavou pohledávek z BÚ) dle nabídky z 03.05.2022. 

 Všichni pro 

 schváleno 
 

b) Informace o realizaci provozního projektu z IROP 4.2 za rok 2021 – 4. a 5. etapa od 1. 1.  do 31. 12. 2021 

• U provozního projektu „Realizace SCLLD MAS Zubří země - režijní výdaje II“ reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008882, který je realizován od 1.7.2018 do 31.12.2023, se 
předpokládaly celkové výdaje za 4. a 5. etapu dle plánu ve výši 2.866.072,51 Kč. V červnu 2021 byla 
podána ŽoZ č. 8 a ke konci roku 2021 ŽoZ č. 10 a celkové výdaje byly sníženy dle skutečných nákladů 
na 2.278.496,01 Kč. Dle skutečných nákladů bylo v roce 2021 v rámci 4. a 5. etapy ušetřeno 

jednání Správní rady č. 2/2022 
 

Termín 

Místo 

Program schůze 
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587.576,50 Kč. Díky ušetřeným finančním prostředkům bude prodloužena o další rok pracovní 
smlouva A. Šlechtové tj. do 31.12.2023. 

• Za 4. a 5.  etapu byly v roce 2021 poskytováno poradenství školám k šablonám II. a III., 
individuální konzultace k vyhlášené 16. výzvě IROP, vyhlášena a úspěšně zrealizována 1 výzva 
(16. výzva IROP – cyklodoprava IV.). 

 
1-2/2022 Správní rada bere na vědomí informace o realizaci provozního projektu z IROP 4.2 za 4. a 5. 

etapu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 
 
 

 
Zapsala:    Ing. Jarmila Zemanová                 ............................................................ 

 
 
 
 
 

        ..........................................................           

                                         Mgr. Martin Horák   
                                               předseda správní rady   
                                


