
Zápis č. 1 z jednání  

revizní komise při MAS Hlučínsko konaného dne 4.2.2016 

Přítomni: Fojtíková Kristina, Ing. Veverka Karel, Štefek Martin 

Program: 

1. Zahájení  

2. Projednání plánu kontrol pro rok 2016 

3. Projednání výsledku kontroly účetnictví a mezd 

4. Kontroly udržitelnosti  

5. Diskuse a závěr 

Ad. 1.  Zahájení  

Jednání komise zahájila předsedkyně Fojtíková Kristina a seznámila přítomné s programem. 

Ad.2.  Projednání plánu kontrol pro rok 2016 

 Byl předložen k projednání plán kontrol pro rok 2016. Členové komise neměli 

k předloženému plánu připomínky.  

Ad. 3. Projednání výsledku kontroly účetnictví a mezd 

 Komise projednala zápis z kontroly účetnictví MAS Hlučínsko za rok 2015: 

Členská základna a úhrada členských příspěvků – ke dni kontroly má MAS Hlučínsko 60 členů 

z toho neměli uhrazeny členské příspěvky 2 členové, a to Hřebčín Albertovec s.r.o.  a ŘKF  

Dolní Benešov.  

Účetnictví je vedeno transparentně, je potřeba doúčtovat dohadné položky – očekávané 

dotace týkající se roku 2015. 

Pokladní hotovost – nebylo možno zkontrolovat pokladní hotovost z důvodu nepřítomnosti 

předsedy MAS. 

Ad. 4 Kontroly udržitelnosti  

Komise vytipovala dva subjekty pro kontrolu udržitelnosti: 

- 3. Kolo - Ing. Laňka Alfons – Od roboty k modernímu zemědělství 

- 2. Kolo - ŘKF Sudice – Farní kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích současníkům i budoucím 

generacím 

Kontrola bude provedena do 12. 2. 2016 

 



Ad. 5.Usnesení a závěr: 

- Komise schvaluje předložený plán kontrol pro rok 2016 

- Komise navrhuje  PV, aby členům, kteří nezaplatili členské příspěvky pro rok 2015  

stanovit náhradní lhůtu k zaplacení, a v případě  nezaplacení  ukončit členství 

v souladu s čl. VI. Odst. 5. a) či vyloučit člena dle čl. VI. Odst. 6.d) 

- Komise navrhuje, aby vedením pokladny byl pověřen zaměstnanec MAS, případně 

účetní MAS, zároveň s pověřením uzavřít se zodpovědným pracovníkem dohodu o 

hmotné odpovědnosti.   

 

 

Pro : 3 hlasy   Proti : O hlasů 

 

 

V Dolním Benešově dne 4. 2. 2016  

  

Fojtíková Kristina 

 Předseda komise 


