
MÍSTNÍ AK ČNÍ SKUPINA ORLICKO 
 

 Masarykovo náměstí 166, 564 01  Žamberk 
 
 
 

Zápis z jednání Rady MAS Orlicko 
 
 
Místo konání: sekretariát MAS Orlicko 
 
Dne: 18. října 2007 
 
Účastníci: Vladimír Šeda 
 Jaroslav Krátký 
 Jan Vych 
 Ing. Oldřich Žďárský 
 Ing. Dana Hubálková 
   
Hosté: Ing. Ivana Danielová – management MAS 
 Ing. Ivo Muras 
 
 
Program: 1. LEADER ČR 2007: čerpání dotace  
 2. Dotace PK: čerpání dotace 
 2. Dohoda o provedení práce 

3. Organizační činnosti 
4. Další 

 
Předseda svazku přivítal přítomné a zahájil jednání.  
 
Ověřovateli zápisu byli jmenování pan Jaroslav Krátký a pan Vladimír Šeda. 
 
Ad 1) LEADER ČR 2007: čerpání dotace 
 
Ing. Danielová seznámila přítomné s celkovou finanční alokací prostředků, které má MAS k dispozici 
v rámci poskytnuté dotace z Programu LEADER ČR a dále informovala o uznatelných výdajích MAS 
v souladu s vydanou metodikou programu.  
 
Celkem disponuje MAS finančními prostředky v hodnotě 312 500 Kč, z toho 250 000 Kč činí 
neinvestiční dotace čerpaná z Programu LEADER ČR a 62 500 Kč činí povinné dofinancování MAS 
Orlicko (20%). Z celkové alokace může být 112 500 Kč určeno na externí výdaje, ostatní činnost musí 
MAS realizovat vlastními silami.  
 
Následně byli přítomní seznámeni s návrhem rozpočtu čerpání výše uvedených prostředků. 
Následovala diskuse o jednotlivých položkách rozpočtu a jejich určení. Finální verze rozpočtu je 
přílohou tohoto zápisu.  
 
Usnesení: 
 
Rada MAS schvaluje rozpočet čerpání dotace z Programu LEADER ČR 2007 a ukládá předsedovi 
svazku schválit jednotlivé faktury na čerpání v souladu se schváleným rozpočtem. 
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Ad 2) Dotace Pardubického kraje: čerpání 
 
Manažer svazku informoval o obdržené dotaci z Pardubického kraje. Celková výše dotace činí 
200 000 Kč. Předmětem dotace je poradenská a provozní činnost MAS. 
 
V souladu s předmětem dotace navrhuje manažer svazku následující schéma čerpání: 
 

- Běžné provozní výdaje limit   20 000 Kč 
- Výdaje na propagaci limit   55 000 Kč 
- Výdaje na poradenskou činnost limit 125 000 Kč 

 
Stanovené limity představují maximální výši čerpání prostředků v jednotlivých kategoriích. Konkrétní 
výše čerpání bude závislá na konkrétní výši výdajů (faktur). Překročení limitu o více než 10% musí 
být schváleno radou MAS. 
 
Usnesení: 
 
Rada ukládá předsedovi svazku zajistit v součinnosti s manažerem svazku čerpání dotace 
z Pardubického kraje do výše stanovených limitů.  
 
Ad 3) Dohoda o provedení práce 
 
Manžer svazku informoval, že pro čerpání dotace z Programu LEADER ČR na propagaci výsledků 
činnosti MAS Orlicko bude uzavřena dohoda o provedení práce s panem Zdeňkem Šifflem. Dále 
seznámil členy rady s návrhem znění dohody. 
 
Usnesení: 
 
Rada MAS ukládá předsedovi svazku podpis dohody o provedení práce s panem Zdeňkem Šifflem. 
 
 
Ad 4) Organizační činnosti 
 
Předseda svazku přivítal Ing. Ivo Murase, účetního MAS Orlicko. Informoval, že v rámci jednání by 
měly být upřesněny organizační potřeby MAS Orlicko spojené s vedením účetnictví, správou 
peněžních prostředků (pokladny) a oběhem dokumentům. Následně předal slovo Ing. Ivo Murasovi.  
 
Ing. Muras informoval přítomné o následujících krocích: zpracování směrnice oběhu dokumentů, 
zpracování dohod o hmotné odpovědnosti a pokynů pro provádění inventarizací. 
 
Následně navrhl stanovit tyto limity: Limit pro výběr (úhradu) do výše 5 000 Kč bude v kompetenci 
předsedy svazku, úhrady (výběry) nad tento limit musí být schváleny ještě druhým členem rady MAS. 
Správou rozpočtu bude ověřen předseda svazku.  
 
Usnesení: 
 
Rada MAS ukládá účetnímu MAS připravit zpracování výše uvedených směrnic a dokumentů 
v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a předložit je do příští rady MAS ke schválení.  
 
Ad 5) Další 
 
Další termín konání rady je předběžně stanoven na přelom listopadu/prosince tohoto roku. Termín 
bude upřesněn manažerem svazku. 
 



Usnesení: 
 
Rada svazku bere na vědomí předběžný termín konání Rady MAS. Pro toto jednání ukládá předsedovi 
svazku podepsat nájemní smlouvu k pronájmu prostor sekretariátu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Žďárský 
předseda 
 
 
 
 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
Jaroslav Krátký Vladimír Šeda 
 
 
 
Zapsala: Ing. Ivana Danielová 


