Zpráva Dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří
pro 1. společné jednání správní a dozorčí rady konané dne 28.3.2017

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost DR, výsledek účetní závěrky a výrok auditora za
období roku 2016.
V roce 2016 zasedala DR společnosti v tomto složení:
Mgr. Jana Mašková
Magda Mašínová
Lenka Svobodová
Karel Mukařovský
Jiří Pšenčík
MUDr. Alexander Kučera
V souladu se zakladatelskou smlouvou jednacím řádem o.p.s, provedla dozorčí rada
v průběhu roku 2016 4 společná zasedání se SR. Plénum MAS zasedalo v roce 2016 2x.
Členové dozorčí rady se v roce 2016 aktivně účastnili všech zasedání DR a pléna MAS. Po celý
rok byla DR ředitelem o.p.s. řádně informována o stavu hospodaření společnosti, a na každém
zasedání DR kontrolovala plnění rozpočtu vůči plánu, s tím, že v roce 2016 neshledala DR
nedostatky v hospodaření společnosti.
Návrh rozpočtu na rok 2016 a informaci o výsledcích hospodaření za rok 2015 projednala
dozorčí rada dne 23.2.2016 a doporučila je svým usnesením správní radě ke schválení.
Dozorčí rada bere na vědomí zprávu auditora vedení účetní jednotky Regionu
Pošembeří, o.p.s , se závěrem „že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
příspěvkové organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů jejího hospodaření(a peněžních toků) za
rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.“
Dozorčí rada nemá ke zprávě auditora výhrad a doporučuje ji svým usnesením správní radě
ke schválení.
Dozorčí rada děkuje řediteli o.p.s. a jejím zaměstnancům za maximální možné úspory
v činnosti o.p.s., v důsledku čehož byl možný provoz kanceláře o.p.s. Zaměstnancům se podařilo
překonat zdlouhavou, byrokratickou a k dnešnímu dni dosud neukončenou procedurou
standardizace MAS ze strany státních institucí, což mělo za následek, že dosud nebyly proplaceny
MAS v souvislosti s SCLLD žádné výdaje na její činnost.
Dne 27.3.2016
..................................................................
za dozorčí radu Region Pošembeří o.p.s.
Mgr. Jana Mašková, předsedkyně
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