
 

 

Místní akční skupina Podještědí, z.s. 
 

 

Zápis z jednání Revizní komise MAS Podještědí, z. s.  

I/2020 

 

Datum jednání: 07. 09. 2020 

Místo jednání: Hrádek nad Nisou (Městský úřad) 

Zahájení jednání: 14:00 

Ukončení jednání: 14:30 

Přítomni: paní Jana Švehlová (kancelář MAS), pan Jaromír Tichý (člen revizní 

komise MAS), pan Tomáš Levinský (člen revizní komise MAS), pan Jiří 

Timulák (člen revizní komise MAS) 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatele a ověření usnášeníschopnosti  

2. Schválení Zprávy revizní komise pro jednání Valné Hromady dne 10. 9. 2020 

3. Závěr 

 

Ad bod 1. 
 

Jednání iniciovala kancelář MAS Podještědí ve spolupráci předsedou revizní komise.  Pan 

Timulák uvítal přítomné a zahájil jednání. Následně v souladu se schváleným jednacím řádem: 

a) konstatoval, že revizní komise je v počtu 3 členů usnášeníschopná, 

b) jmenoval zapisovatele zápisu – paní Švehlovou, 

c) jmenoval ověřovatele zápisu – pana Tichého. 

 

Ad bod 2. 
 

Pracovníci kanceláře MAS zaslali v elektronické podobě podklady pro jednání revizní komise. 

Předseda revizní komise prezentoval návrh zprávy revizní komise za rok 2019 pro jednání 

Valné hromady dne 10. 09. 2020, kdy návrh vycházel z obdržených podkladů. V rámci krátké 

a obecné diskuse se členové shodli, že není žádných problémových částí v návrhu a že 

předložené doklady jsou pro účely jednání a zprávy dostatečné. Po diskusi členové přistoupili 

k hlasování a schválení navrženého usnesení, resp. odsouhlasení znění zprávy. 

 

Usnesení MAS-RK/I/2020/01: 
Revizní komise MAS Podještědí, z. s. po projednání schvaluje Zprávu revizní komise pro 

jednání Valné Hromady dne 10. 9. 2020. 

 

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Ad bod 3. 
 

Předseda revizní komise v závěru vyzval přítomné k diskusi a po krátké a obecné diskusi 

jednání ukončil. 

 

 



 

 

Místní akční skupina Podještědí, z.s. 
 

 

Informační doložka 

 

Přílohy k zápisu: 

1. Zpráva revizní komise za rok 2019 pro jednání Valné hromady dne 10. 09. 2020 

 

 

 

Zapsala:  Jana Švehlová (pracovnice kancelář MAS) ………………………… 

 

 

 

Ověřil:  Jaromír Tichý  (člen revizní komise)  ………………………… 

 

 

 

Jiří Timulák (předseda revizní komise) …………………………  
 
 
 
 
  



 

 

Místní akční skupina Podještědí, z.s. 
 

 

Zpráva revizní komise za ROK 2019  

pro jednání Valné hromady  

dne 10. 09. 2020 
 
1. Zpráva je zpracována v souladu se stanovami spolku, schválených dne 20. 10. 2015. 

2. Zpráva je projednána na jednání revizní komise dne 07. 09. 2020. 

3. Zpráva je určena pro jednání Valné hromady Místní akční skupiny Podještědí, z.s. (dále také jako 

„MAS“), uskutečněné dne 10. 09. 2020. 

 

I. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019 
 

A) Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem 
 
Pro kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem MAS obdržela revizní komise podklad: 

 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2019 spolku MAS Podještědí z.s. 
a o ověření oddělené účetní evidence projektu a způsobilosti výdajů    

 Auditorem: Ing Soňa Báčová (č. oprávnění 2206) 
 Informace kanceláře MAS (e-mail a výpisy ze systému Stereo) 

 
Z výše uvedených podkladů lze konstatovat: 
1. Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a nákladů a 

výnosů a výsledků jeho hospodaření ke konci roku, tj. k 31. 1. 2019. 
2. Je evidován majetek v operativní evidenci ve výši 144.568,- Kč, kdy se dle sdělení kanceláře MAS 

jedná o majetek – vybavení kanceláře a PC technika kanceláře MAS.  
3. Je evidován stav pohledávek ve výši 9.300,- Kč (nezaplacené faktury za služby pověřence ke konci 

roku). Souhrnné pohledávky po lhůtě splatnosti 180 dnů nejsou. 
4. Souhrnné závazky po lhůtě splatnosti 180 dnů nejsou. 

Dále kontrolovala 

5. Stav pokladny k 1. 1. 2019 činil 9.312,-, k 31. 12. 2019 činil 8.597,-Kč.   
6. Stav běžného účtu u ČS a.s., činil k 1. 1. 2019 284.577,61 Kč, k 31. 12. 2019 2.769.867,63 Kč.  
 
ZÁVĚR: 
Revizní komise z doložených podkladů neshledala nedostatky ve vedení účetnictví a hospodaření se 
svěřenými prostředky. 
 

B) Projednání výroční zprávy o činnosti 
 
Revizní komise projednala dokument: „Výroční zpráva 2019“ dle v ní uvedených informací konstatuje, 
že: 
 
1. Je zachován poměr soukromých a veřejnoprávních subjektů v členské základně. MAS má 60 

členů, z toho 26 obcí = 43% z veřejného sektoru a 34 partnerů (18 PO a 16 FO) = 57 % ze 
soukromého sektoru. Informace ve Výroční zprávě je chybná a na str. 7 je uvedeno 35 partnerů, 



 

 

Místní akční skupina Podještědí, z.s. 
 

 
resp. dále jsou chybně přepočítány procentní zastoupení. Po vyjasnění administrativní chyby 
vzniklé přepisem/kopírováním, bude kanceláři ve finální verzi opraveno. 

2. Je zachován i poměr zájmových skupina (cestovní ruch, zemědělství, rozvoj) a ani žádná z 
jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Doporučením 
revizní komise je do výroční zprávy uvádět i toto zastoupení dle zájmových skupin. 

3. Členský příspěvek na rok 2019 činil 500,- Kč.  
4. Výroční zpráva obsahuje Zprávu nezávislého auditora. 
 
ZÁVĚR: 
Zpráva dle názoru revizní komise obsahuje podstatné a další užitečné údaje o činnosti MAS.  
 

II. Ostatní Informace 
 
 Revizní komise dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD  

Dle výše uvedených dokumentů se revizní komise domnívá, že činnost je řádně vykonávána. 

 

 Revizní komise nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a 

kontroluje obsažené údaje.  

Revizní komise provedla nahlížení do dokumentů, zejména: Výroční zpráva 2019, Zpráva nezávislého 
auditora o ověření účetní závěrky obsahující i přílohu Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Přílohu a 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát. 
 

 Revizní komise kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně 

vyřizování odvolání žadatelů (resp. Žádostí o přezkum) proti výběru MAS  

Revizní komise neobdržela žádný podnět k přezkoumání hodnocení (výběru) projektů nebo ke střetu 
zájmu hodnotitelů výběrové komise. 

 
 Revizní komise má pravomoc svolat mimořádné jednání valné hromady MAS, představenstva, 

jestliže to vyžadují zájmy MAS  

Pravomoc revizní komise nebyla využita a nebylo svoláno mimořádné jednání valné hromady MAS. 

 
 Revizní komise zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

představenstvu indikátorový a evaluační plán SCLLD)  

Revizní komise monitoruje činnost v rámci jednání valné hromady a informací z kanceláře MAS. 
V rámci činnosti MAS, zejména jednání valné hromady a představenstva (zápisy na 
www.podjestedi.cz), kdy podklady koordinuje kancelář MAS a jednotlivý manažeři programů informují 
o stavu alokací a ostatních nastavených indikátorů. Informace jsou také přístupné na specializovaných 
stránkách www.podjestedi.eu, které spravuje kancelář MAS. Doporučením revizní komise je tuto 
činnost, resp. zpracovávání indikátorového a evaluačního plánu zavést do náplně kanceláře MAS 
s povinností předkládat informace představenstvu. Úloha revizní komise pak musí být kontrolní, tedy 
ve smyslu, že revizní komise kontroluje, že je tato činnost vykonávána. Změnu, resp. zavedení do 
činnosti kanceláře MAS bude vhodné zahrnout do další změny stanov. 
 
Touto písemnou zprávou předseda komise informuje valnou hromadu MAS Podještědí. 
 
V Hrádku nad Nisou, dne 7. září 2020 
 
Ing. Jiří Timulák, předseda revizní komise 

http://www.podjestedi.cz/
http://www.podjestedi.eu/

