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Zápis z 40. jednání Správní rady obecně prospěšné společnosti 

Podhůří Železných hor konané dne 7.3.2018. 

 
Přítomni: viz příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

Zapisovatel: Jana Baladová 

Ověřovatel zápisu: Jindřich Šíp, Ondřej Čapek 

 

Program:  

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Zpráva ředitelky MAS 

4. Vnitřní směrnice – schvalovací proces 

5. Auditor – schvalovací proces 

6. Rozpočet MAS pro rok 2018 – schvalovací proces 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

 

1) Úvod – pan Ing. Tomáš Škaryd, předseda správní rady přivítal přítomné členy správní rady 

(SR) a ve 14:10 hod. zahájil jednání. Oznámil, že přítomno je 8 členů. SR je usnášeníschopná, 

protože je přítomna nadpoloviční většina členů. Poté přítomné seznámil s programem jednání. 

 

Usnesení č. 1/40: 

SR schvaluje program jednání v předeslaném znění. 

 

Hlasování:  

Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Pan Škaryd navrhl na zapisovatelku Janu Baladovou a na ověřovatele zápisu pana Jindřicha 

Šípa a pana Ondřeje Čapka. 

 

Usnesení č. 2/40: 

SR schvaluje zapisovatelku Janu Baladovou a ověřovatele zápisu pana Jindřicha Šípa a pana 

Ondřeje Čapka 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti:0   Zdržel se: 0 

 

 

3) Zpráva ředitelky MAS 

Paní ředitelka informovala o vyhlášení 7 FICHIÍ z programu PRV a proběhlém semináři pro 

žadatele k těmto výzvám. Uvedla, že v programu IROP chystáme dvě výzvy ze sociálních 
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oblastí a dvě výzvy budou vyhlášené z programu OPZ. Z dalších činností paní ředitelka 

zmínila vydání nástěnného kalendáře, zde jsme do výroby zapojily děti ze ZŠ Libice n. D.  a 

na kompletaci se podíleli zaměstnanci dvou sociálních podniků, fotografie pořídila obyvatelka 

Chotěboře. V jednání je propagace našeho regionu v tištěném turistickém magazínu 

zaměřeného na Vysočinu. Pan Škaryd navrhl společné financování s městem Chotěboř, návrh 

bude předložen v Radě města Chotěboř. 

  

Usnesení č. 3/40: 

SR bere na vědomí zprávu ředitelky o činnosti kanceláře.  

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

4) Vnitřní směrnice 

Paní ředitelka představila upravené vnitřní směrnice a novou vnitřní směrnici o archivaci a 

skartaci. Pro zaměstnance bylo upraveno stravné na služebních cestách a pohonné hmoty dle 

platné vyhlášky pro daný rok. Doplněno do směrnice bylo schvalování služebních cest 

předsedou správní rady. Jediná připomínka byla k doplnění směrnice o souhlas zaměstnance 

s vysláním na služební cestu. 

 

Usnesení č. 4/40: 

SR schvaluje upravené vnitřní směrnice a novou vnitřní směrnici spisový, archivační a 

skartační řád.   

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

5) Schválení auditora 

Paní ředitelka navrhla ke schválení auditora Ing. Jiřího Jarkovského s ohledem na nabízenou 

cenu za službu a v návaznosti na spokojenost se službou v minulých letech. 

 

Usnesení č. 5/40: 

SR schvaluje auditora Ing. Jiřího Jarkovského. 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

6) Rozpočet MAS na rok 2018 

Paní ředitelka podrobně představila rozpočet na rok 2018. K rozpočtu neměl nikdo 

připomínky. 

 

Usnesení č. 6/40: 

SR schvaluje navržený rozpočet na rok 2018. 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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7) Převod majetku Cesta poznání 

Pan Škaryd informoval o aktuální situaci projektu Cesta poznání, navrhl bezplatný převod 

majetku Cesty poznání na obce. 

 

Usnesení č. 7/40: 

SR schvaluje bezplatný převod majetku Cesty poznání do správy obcí. 

 

Hlasování: Pro: 8   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

8) Diskuse 

Paní ředitelka představila nastavení podmínek odměňování zaměstnanců MAS a navrhla 

kritéria k plnění. Kritéria budou zaslána členům SR k návrhům a připomínkám, které se 

projednají na příštím jednání. 

 

 

9) Závěr 

Pan Škaryd poděkoval všem přítomným členům a jednání ukončil v 15:55 hod. 

 

 

Předseda správní rady: Ing. Tomáš Škaryd     

 

 

. 


