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

Datum a místo: 30. 3. 2017, 16:00, Libuň 

Přítomni: Ing. Jiří Lukeš, Hana Štěrbová, Ing. Martin Mitlöhner, Vladimír Kobrle 

Omluveni: Jan čapek, Karel Čermák, Roman Ševců 

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 2016. 

Ing. Klacková seznámila úvodem přítomné s aktivitami realizovanými MAS v roce 2016. Jednalo se 

zejména o dokončení standardizace MAS a předložení Strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje k hodnocení na MMR. Doposud nebyla Strategie schválena. MAS je zapojena do 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). V roce 2016 byla podána žádost o finanční prostředky na provoz MAS 

do konce roku 2018. Jedná se o dotaci ve výši 5 445 015,25 Kč, spoluúčast k dotaci je 5%. MAS v roce 

2016 dále čerpala dotace na činnost z prostředků Královéhradeckého a Libereckého kraje. V roce 

2016 byly zakoupeny dva velkokapacitní stany. 

Pan Přemysl Šulc seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2016. MAS hospodařila v roce 2016 se 

ztrátou ve výši 190 tis. Kč, přičemž hlavními nákladovými položkami byly mzdové náklady ve výši 

1 128 tis. Kč, tvorba rezervy ve výši 300 tis. Kč, nákup služeb ve výši 206 tis. Kč a odpisy majetku ve 

výši 122 tis. Kč. Nejvýznamnější výnosové položky jsou provozní dotace ve výši 1 130 tis. Kč a členské 

příspěvky ve výši 505 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku se v průběhu roku 2016 snížila celkem 

o 31 tis. Kč. K navýšení došlo u pohledávek z 65 tis. Kč na 276 tis. Kč, z toho pohledávky za odběrateli 

jsou ve výši 4 tis. Kč, podstatnou část pohledávek tvoří dohadné účty aktivní ve výši 271 tis. Kč, kde se 

jedná o dotace, které nebyly do konce roku vyplaceny. Stejně jako v roce 2015 narostla hodnota 

krátkodobého finančního majetku v podobě (z 1 068 tis. Kč na 1 348 tis. Kč). Na straně pasiv byla 

rozhodnutím účetní jednotky doplněna již zmiňovaná dlouhodobá rezerva na krytí případných 

spoluúčastí nebo krácených dotací ve výši 300 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou standardně tvořeny 

především závazky za zaměstnanci. 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 2016. 

Zasedání bylo ukončeno v 16:55. 

Zapsal: Martin Mitlöhner 


